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Amb el suport de

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

Després de seguir la
Ruta Literària he de dir
que m’he quedat del tot
sorprès per com és d’incompleta, no pels indrets
escollits o per la ubicació
de les plaques, sinó pels
escriptors. Sense desmerèixer-ne cap dels qui hi

El proper diumenge 24 de maig, els ciutadans estem
cridats a les urnes per decidir qui ha de regir els nostres
ajuntaments durant els propers 4 anys.
Ja fa 36 anys d’aquelles primeres eleccions municipals.
Molt ha plogut i molt ha canviat tant el panorama polític
com la manera utilitzada pels polítics per convèncer els
electors que la seva és la millor opció.
Però segurament, el que més ha canviat és la passió
amb la que la ciutadania viu les eleccions. Des d’aquelles
primeres eleccions del 1979 en que gairebé tothom estava
impacient, però sobretot il·lusionat per participar d’aquells
comicis municipals. Els més propers al ciutadà. Aquelles
eleccions en que gairebé coneixem a tots els candidats.
Tot ha canviat força. Avui podem dir que fora dels propis
candidats i ciutadans que conformen les llistes, poca
il·lusió hi ha en la resta. La política, des de la municipal
fins a l’estatal ha estat massa tacada de corrupció, de
malversació, d’enxufisme, que ha fet perdre aquell interès
que els ciutadans tenien pels seus representats.
És trist veure com la majoria dels candidats com a
primer punt dels seus programes ens diuen que seran
transparents i perseguiran la corrupció. Actituds que com
a candidats democràtics ja haurien de portar a l’etiqueta,
sense anunciar-ho.
Balaguer té vuit candidats a l’alcaldia, dels quals sis
es presenten per primera vegada com a caps de llista. Vuit
candidatures que esperem omplin les expectatives dels
balaguerins i que a partir del dia 25, els escollits sàpiguen
dirigir la ciutat de la millor manera possible.

figuren, considero que la
llista hauria de ser molt
més exhaustiva, especialment, amb autors nascuts
o vinculats a Balaguer. Només cal consultar Balaguer
i els seus autors. La col·
lecció local de la Biblioteca
Margarida de Montferrat,
(2000), elaborat per l’esmentada biblioteca i publicat per l’Ajuntament de Balaguer, o cercar la “llista de
balaguerins i balaguerines

en el camp de les lletres”
de Balaguer educa (2008),
per adonar-se de la munió
de persones que, sols des
dels diferents gèneres literaris, han glossat Balaguer.
Basar-se amb Comarques
lleidatanes, l’Alt Pirineu i
l’Aran. Geografia literària 2
resulta insuficient. És així
com es construeix una ciutat Q?
------------------------------------------
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1.500 balaguerins ja podran gaudir de
la fibra òptica a partir d’aquest mes
Els veïns de Balaguer que
viuen al voltant de l’església
del Sagrat Cor van començar
a gaudir a partir del passat
divendres, 1 de maig, del servei
de fibra òptica de la companyia
Telefónica Movistar.
Segons va comunicar la
companyia a l’Ajuntament,
uns 1.500 usuaris es podran
connectar a la xarxa de fibra
òptica, que en aquesta primera
fase s’ha estès al voltant de
la central que la companyia
té a Balaguer, prop del citat
temple. La previsió és que el
desplegament de la xarxa de
fibra òptica arribi a la resta del
nucli urbà i al polígon industrial
Campllong abans del 31 de
juliol d’aquest any, segons

Fibra Òptica a Balaguer

el calendari acordat entre la
companyia i l’Ajuntament.
Des de fa més d’un any i
mig el consistori treballa per

Santa Maria de les Franqueses

desencallar aquest projecte i
aconseguir que Balaguer entri
en els plans d’implantació de la
fibra òptica de la companyia.

Jornada de portes obertes de les llars
d’infants municipals de Balaguer
Les llars d’infants
municipals de Balaguer,
Patufet i Els Putxinel·lis van
celebrar el passat diumenge,
26 d’abril, una jornada de
portes obertes, prèvia a l’inici
del període de preinscripció
de cara al proper curs 20152016.
L’objectiu d’aquesta jornada és que les famílies que
tinguin infants de 0 a 3 anys,
coneguin de primera mà les
instal·lacions, els projectes
educatius, els serveis que
ofereixen i el personal que
hi treballa.
Pel que fa a la preinscripció, el passat dimarts 29

Llar d’Infants Patufet

d’abril es va fer pública l’oferta de places de cada un dels
dos centres i des d’aquest

Les Franqueses rebran l’Aplec
i la Romeria els diumenges
10 i 17 del mes de maig

passat dilluns dia 4 i fins al
proper 15 de maig es poden
presentar les sol·licituds.

La Hermandad
Rociera de la Noguera
organitza un any més
la romeria de la Verge
fins al Monestir
La Hermandad
Rociera de la Noguera
celebrarà el proper
diumenge 17 de maig la
seva tradicional romeria
en honor a la Verge del
Rocío fins al monestir
de Santa Maria de les
Franqueses de Balaguer.
Els fidels portaran la
imatge de la Verge fins
al monestir cistercenc,
acompanyant el
pelegrinatge amb
cançons dedicades a
la Verge. La sortida es
farà a les 11 del matí
de la rotonda de l’Horta
d’Avall.
Un cop a Les Franqueses, els participants

a la Romeria faran una
Missa i posteriorment es
reuniran per fer un dinar
de germanor.
D’altra banda, el
proper diumenge 10 de
maig, es celebrarà l’Aplec
de les Franqueses al
Monestir de Santa Maria
de les Franqueses, a partir
de les 12,15 hores del
migdia.
L’acte consistirà en
una Missa, una ballada
de sardanes, i durant
la qual, els assistents
podran veure les obres de
millora que s’han realitzat
en els darrers mesos al
monestir. La nova teulada
i el nou paviment a
l’interior de l’església
centren la part més
important d’aquestes
obres de recuperació
d’aquest monument,
que és el més antic que
encara queda en peu,
dels monuments de la
capital de la Noguera.

B A L A G U E R <<

La Caixa commemora el centenari de
l’obertura de la oficina 012 a Balaguer

Acte de celebració del centenari al Teatre Municipal de Balaguer

Unes 700 persones van
assistir al Teatre Municipal
a l’acte d’inauguració del
centenari de ”La Caixa” a
Balaguer, el passat dimarts
28 d’abril.
L’ e n t i t a t f i n a n c e r a ,
que enguany celebra els
100 anys de l’obertura de
l’oficina número 12 a la
plaça Mercadal de Balaguer, va aconseguir omplir
la platea amb autoritats,
treballadors, exempleats,
representants d’entitats i
associacions i clients vinguts d’arreu de la comarca
de la Noguera.
L’acte va començar amb
la projecció de diversos vídeos commemoratius i els
parlaments del director
territorial de CaixaBank
a Catalunya, Jaume

Massana; la presidenta
del Consell Comarcal de
la Noguera, Concepció
Cañadell; l’alcalde de
Balaguer, Josep Maria
Roigé, i el president de la
Diputació de Lleida, Joan
Reñé.
La oceanògrafa i
professora d’investigació
del CSIC, Josefina Castellví,
va cloure la commemoració
amb la conferència ‘Per què
investigar a l’Antàrtida?’.
A part, aquest passat
dimarts dia 5, continuant
amb els actes de celebració
del centenari, hi va haver
un acte de caràcter
econòmic, adreçat a
empresaris i emprenedors
de la comarca, a càrrec
del Director Executiu de
Planificació Estratègica

i Estudis de CaixaBank,
Jordi Gual, el qual va fer
una conferència, sobre
“Els interrogants de la
recuperació econòmica”.
L’acte es va fer a la sala
d’actes de l’ajuntament.
D u ran t t ot l ’an y es
faran diferents actes en
commemoració d’aquest
centenari, que finalitzaran
el proper 16 d’octubre,
amb el concert participatiu
El Musical, que reunirà
al Teatre Municipal de
B a l a g u e r, m é s d ’ u n
centenar de cantants,
alguns reconeguts com
Mone, Sergi Albert, que
juntament amb l’Orquestra
S i m f ò n i c a d e l Va l l è s ,
interpretaran algunes de les
peces més representatives
del teatre musical.

Taller d’ús dels espais lúdics
a càrrec de l’Associació de la
lluita contra el càncer
El taller d’ús dels
espais públics es va fer
a la nostra ciutat el dia
22 d’abril.
Es tracta d’un circuit
de salut a l’aire lliure
constituït per diferents
mòduls d’activitats.
El recorregut permet
treballar les facultats
físiques i sensorials. Els
exercicis tenen com a
objectiu el de millorar
la coordinació i la forma
física. Hi van participar
pacients afectats pel
càncer de Balaguer i la
Noguera.
Al mateix temps
tots els dijous de 16 a
19 hores a l’espai de
Lapallavacara es
poden gestionar ajudes
econòmiques i préstec
de material ortopèdic

Circuit de salut a Balaguer

El taller es va
organitzar el passat
22 d’abril a la capital
de la comarca de la
Noguera
com poden ser cadires
de rodes, llits articulats,
rentador de cabell,
crosses, caminador,
bastó, adaptador de
banyera, matalàs
antiescares…).
Totes les activitats,
així com els materials
són gratuïtes per als
pacients d’aquesta
malaltia de Balaguer i la
comarca de la NogueraEstà organitzat i dirigit
per l’Associació de la
lluita contra el càncer de
la Noguera.

5

6

>>

BAL AGUER

Artur Mas va inaugurar Fira Q, destacant la
seva capacitat de renovació i modernització

Una terrina de perdiu amb
maionesa de safrà, guanya el
concurs de cuina amateur

La Fira va acollir
diverses activitats al
voltant de la
gastronomia, la cultura,
l’esport i el comerç

Fira Q

Durant els dies 25 i 26
Balaguer va esdevenir un
cop més aparador i fer mostra dels trets més característics de la ciutat.
El dissabte la fira va ser
inaugurada amb presència
del Molt Honorable Sr. Artur
Mas, president de la Generalitat, qui va destacar la
capacitat per renovar i mo-

dernitzar una fira, amb una
qualitat i una gran imatge.
Enguany la fira va acostar al visitant a la gastronomia amb major part, com
són l’espai de la Diputació,
del Petit Xef i l’Aula Q, on
es van fer demostracions al
“show cooking” i tallers de
cuina, de la mà de productors i restauradors. També

hi ha haver l’escenari pel 1r
Concurs de Cuina Amateur
de Fira Q. A part també hi
va ser present la 30a Mostra Nacional de la Coca
de Samfaina i 3a Mostra
Nacional de Panadons de
la Noguera.
Diferents espais reservats també, per la cultura i
turisme, amb la mostra de
l’Harpia el Museu de la Noguera i també el Museu de
l’Or, el comerç i també com
a novetat enguany, un espai
per l’esport, representat per
diferents clubs de la ciutat i
fent entrega de la medalla al
mèrit esportiu al balaguerí
Robert Martínez, actual
entrenador de l’Everton FC.

Joan Iglesias presenta el seu llibre
“Una hisenda a la catalana”
Joan Iglesias,
exinspector d’Hisenda i
director del programa que
s’encarrega de dissenyar
l’agència tributària catalana,
una de les principals
estructures d’Estat, va
presentar divendres dia 24
d’abril a Balaguer el llibre
‘Una hisenda a la catalana’.
En aquesta obra, Iglesias
defineix les característiques
que ha de tenir aquest
organisme, essencial pel
sosteniment de qualsevol
estat.
Joan Iglesias s’inspira
en els sistemes fiscals
més eficaços del món i
opta per un model que
sigui transparent i generi

Presentació del llibre

confiança en el ciutadà en
lloc d’un model basat en el
control i les sancions, més
similar a l’espanyol.

En la mateixa línia,
aposta per un programa
d’incentius per als bons
contribuents.

Concurs de cuina amateur Fira Q

Vitaly Dovhenets va
ser el guanyador del
primer concurs de
cuina amateur
celebrat a Fira Q
La ‘Terrina de perdiu
amb maionesa de
safrà i mousse d’all’,
de Vitaly Dovhenets, va
ser el plat guanyador
del primer Concurs de
Cuina Amateur de Fira
Q Balaguer, la final del
qual es va celebrar el
diumenge a la tarda
a l’Aula de Cuina del
certamen.
El jurat, integrat per
Xixo Castaño, amb una
estrella Michelin del

restaurant Malena de
Gimenells; Dolors Mateu,
bloguera de cuina de
Balaguer; Mercè Camins,
del restaurant Casa
Mercè de Fontdepou,
i Ramon Gaspà, del
restaurant Lo Ponts de
Ponts, va atorgar el segon
premi al ‘Bacallà marinat
amb oli de romaní sobre
llit de pera i crema
d’espinacs, cruixent de
carxofa i cansalada’, de
Marc Majós.
El jurat va reconèixer
la dificultat a l’hora
d’escollir els guanyadors
a causa de la igualtat i
bona qualitat dels plats
presentats, alguns dels
quals “dignes dels millors
restaurants” per part dels
cuiners amateurs.

B A L A G U E R <<

L’ajuntament instal·la panells informatius
als centres educatius de la ciutat

Panells informatius

Amb la voluntat d’apropar
l’activitat cultural, esportiva
i d’oci als més joves,
l’Ajuntament de Balaguer
ha instal·lat als centres de
secundària de la ciutat uns
pilons informatius amb
l’agenda cultural, l’Agenda
Jove i els cartells de les

activitats, cursos i tallers que
s’organitzen cada setmana.
Així mateix, es distribueix
un fulletó informatiu amb
els diferents recursos i
serveis dirigits als joves dels
quals disposa l’Ajuntament:
Lapallavacara, on se
centralitzen bona part dels

cursos i tallers, així com
l’oficina jove, però també les
instal·lacions
esportives, el viver d’empreses
i altres equipaments culturals,
com la biblioteca o el cinema
habilitat a la sala d’actes.
També se’ls convida a usar
les xarxes socials i la web
municipal per participar,
consultar o posar-se en
contacte amb els diversos
organismes de l’Ajuntament.
Representants de
l’Ajuntament han visitat els
diversos centres: els instituts
Ciutat de Balaguer i Almatà
i les escoles Pia i Vedruna
coincidint amb la instal·lació
d’aquests pilons informatius.
D’aquesta manera, els
alumnes poden conèixer de
primera mà el funcionament
de les regidories que més els
afecten.

Comença la 10a edició de
Voluntaris per la Llengua
Enguany celebren una
edició especial, la desena.
Voluntaris i aprenents es
van retrobar per primer
cop el dia 29 d’abril a les
vuit del vespre al casal de
Lapallavacra. Aquesta ha
estat la primera trobada

Voluntaris per la llengua

de les 10 a les quals s’han
compromès per practicar
el català.
Aquest programa posa
en contacte una persona
que parla habitualment en
català amb una que té uns
coneixements mínims.
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Vallfogona de Balaguer celebra la Festa
Major del Roser i la plantada del Xop

El grup de versions 7 D Rock, divendres a la nit

Vallfogona celebra la
seva Festa Major del Roser
i la plantada del xop del 8 al
10 de maig.
Els actes començaran el
divendres 8 de maig a les 11
del mati, amb el concurs de
dibuix, a la tarda, a les 16 h,
la penjada de senyeres als
balcons de la vila i la berenada popular a la Bassa
Roja i temps de joc al camp
de futbol. Hi haurà berenar
pels nens i nenes, a les 17.30
h.
A partir de les 21,30
hores concentració al riu
per la tallada del Xop.
Llonganissa, porró i rom
cremat per a tothom.
Durant el sopar hi haurà
l’animació al ritme del grup
de batucada local “Batuca
l’olla”. A continuació tria

i tala de l’arbre. A les 12
de la nit, plantada del
xop davant de les escoles
amb l’acompanyament de
les Bèsties Feréstegues i
Diables de Balaguer seguit
del Concert Jove amb 7 D
Rock i a continuació, fins a
la matinada, Live Session
amb 7 de DJ.
El dissabte, tant al
matí com a la tarda, hi
haurà inflables a la plaça
16 Jutges i l’exposició d’art
d’Oriol Solaní a la sala
d’actes de l’ajuntament. Per
la tarda hi haurà torneig de
poker al centre cívica a les
17.30 h. El grup Café Latino
amenitzarà el ball de tarda
del dissabte a les 19 h. A la
nit, seguirà la marxa amb
Tahití Show i Xtrem disco a
partir de les 12 h.

Diumenge al mati, a les
10.30 h partit de futbol entre
veterans de Vallfogona i
els veterans de Soses. La
Missa Major començarà a
les 12.30 h, acompanyada
per al Coral Vallfogonina,
seguida de la ballada dels
gegants i capgrossos amb
els Grallers de Sant Pitot a
les 13.15 h i també ballada
de sardanes a la plaça del
Roser a les 14 h. Durant
tot el diumenge també es
podrà veure l’exposició
d’art d’Oriol Solani a la sala
d’actes.
A les 6, partit de futbol
del Vallfogona contra el
Bellpuig i també el concert
i ball sessió llarga a càrrec
de l’orquestra Costa Brava,
serà l’encarregat de cloure
els actes de la fesa major.

El Consell comarcal acull la
Desena Trobada de la Gent
Gran de la Noguera
L’Àrea dels Serveis
Socials del Consell
Comarcal de la Noguera,
a través del Pla Local
d’Inclusió Social, ha
organitzat la 10a Trobada
de la Gent Gran de la
Noguera el dissabte 9 de
maig a Balaguer.
L’ o b j e c t i u d e l a
Trobada és presentar
projectes per als Casals
d’Avis i Associacions de
Gent Gran de la Noguera
que s’impulsen des
del Consell Comarcal,
i alhora gaudir d’un
dissabte al matí
conjuntament i compartir
experiències de cada
casal o associació. L’hora
d’arribada al Consell
Comarcal de la Noguera
està prevista a les 11h,
moment en què es lliurarà

La Trobada es
celebrarà a Balaguer
aquest dissabte 9 de
maig a partir de les
11 del matí
un detall de record a tots
els assistents.
Després de la
presentació la tècnica
del Pla Local d’Inclusió
Social de la Noguera,
Anna Solà, explicarà
algunes propostes i
projectes per treballar
amb els casals d’avis
i associacions de gent
g r a n, i J o s e p O m s
Acadèmia d’Escacs
presentarà el seu
projecte d’escacs per a
gent gran.

Consell Comarcal de la Noguera

COMARCA

Les Avellanes acull la Va Jornada Tècnica de
Turisme Rural sobre la internacionalització
El passat 22 d’abril,
les Avellanes, va acollir
la cinquena edició de la
jornada de turisme, en la
qual hi va participar una

setantena de persones,
organitzada per l’Ajuntament
de Les Avellanes i Santa
Linya i el Departament
d’Agricultura, Ramaderia,

Jornada de Turisme a les Avellanes

Pesca, Alimentació i Medi
Natural que van organitzar
amb l’estreta col·laboració
del sector, van parlar de
les diverses experiències
sobre l’oferta d’activitats
complementàries de
moltes cases rurals i
també com comercialitzar
els allotjaments rurals a
l’exterior.
Hi estaven convidats
els titulars d’allotjaments
rurals que ofereixen als
seus clients noves activitats,
com també altres que volen
captar clients internacionals.
La jornada es va acabar
amb una visita guiada a Ca la
Ferretina a Ivars de Noguera.

Térmens ret un emotiu homenatge a
la centenària Dolores Vilapriñó
El dia 20 d’abril, Dolores
Vilapriñó, veïna de Térmens,
va complir 100 anys
acompanyada dels seus dos
fills, nets i demés familiars i
amics. Va rebre homenatge
amb distintius i obsequis
per part de l’Ajuntament de
Térmens, el Departament
de Benestar Social i Família,
el Consell Comarcal de
la Noguera, la Parròquia
de Térmens, l’oficina de
«la Caixa» i la Llar Sant
Sebastià.

La Trobada de campaners
d’Os recrea un toc en defensa
de l’esport femení
L’esport femení va
ser el protagonista de
la 28ena Trobada de
Campaners d’Os de
B a l a g u e r, e l p a s s a t
diumenge 26 d’abril.
Una cita que cada
any reuneix prop d’un
centenar de campaners
vinguts d’arreu de
Catalunya, de diferents
punts de l’Estat espanyol
i de França.
Per segon any
consecutiu es va crear
un toc de campanes per
cridar l’atenció sobre una
causa concreta. Aquest
any ha estat per l’esport
femení i la necessitat
de que aquest esport
i aquestes esportistes
siguin més reconegudes
per la nostra societat,
molt enlluernada amb

A la Trobada
celebrada el 26
d’abril hi participaren
un centenar de
campaners
l’esport masculí, però
sense massa referents
e n e l f e m e n í . Va n
paticipàr-hi diferents
equips de handbol, de
tennis taula, etc.
L a Tr o b a d a d e
Campaners també
va acollir la Fira de la
Campana pels carrers
d’Os i visites guiades
al Castell, on hi ha la
seu del Museu de la
Campana. La jornada
va acabar amb un dinar
popular.

Fira de Campaners d’Os de Balaguer
Homenatge a Dolores Vilapriñó
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La Sentiu celebra les Festes del Roser
el cap de setmana del 9 i 10 de maig
El cap de setmana del
9 i 10 de maig, la Sentiu
celebra les Festes del Roser.
Els actes començaran
el dissabte 9 de maig amb
la Cursa de la Serp (prova
puntuable per a la lliga de
la Noguera.
A partir de les 5 de la
tarda, començarà la cursa
infantil, mitja hora més tard
ho farà la caminada, mentre
que a partir de les 6 de la
tarda, es donarà la sortida a
la Cursa de la Serp de 17,5
quilòmetres i 450 metres de
desnivell positiu.
A partir de les 7 de la
tarda, «Mira que se fer»,
espectacle de pallasos a
càrrec de La Cremellera

Jordi Montañez presenta Anòxia

Teatre, i al vespre, concert
acústic de Jordi Montañez,
el cantautor presenta
«Anòxia», el seu 3r disc,
seguit de l’actuació de

Tropikana Show.
El diumenge, preparació
de cassoles i cassolada
popular i espectacle
«Bombolles de sabó».

Tragó de Noguera celebra la seva Festa
major dedicada a la Verge del Castell
El diumenge desprès
de Sant Jordi, tal com
marca la tradició, els fills i
descendents de Tragó de
Noguera van celebrar la Festa
Major del poble en honor a la
seva patrona, la Verge de la
Mare de Déu del Castell. Tot
i que el poble va desaparèixer
a l’any 1.962 sota les aigües
del pantà de Santa Anna, la
gent del lloc es retroba cada
any juntament amb les seves
famílies i amics a la zona de
l’antic monestir.

Festa Major de Tragó

Excel·lent inici de temporada
al Centre d’Observació de
l’Univers (COU)

Concep Cañadell i Jordi Sentenach

El Centre d’Observació
de l’Univers ha tancat els dos
primers mesos de la temporada 2015 amb un rècord
d’assistència que no s’havia
produït des de l’inici del funcionament, l’any 2009. Després que en els dos primers
anys de funcionament (2009
i 2010), fruit de la novetat de la
instal·lació, es van comptabilitzar 5.000 visitants entre els
mesos de març i abril, i que
en el període 2012-2014 no es
tornessin a repetir aquestes
xifres, durant els mesos de
març i abril d’enguany han
visitat el COU més de 5.300
persones.
La presidenta del Consell Comarcal de la Noguera, Concep Cañadell,
i el conseller de l’àrea de
promoció econòmica, Jordi
Sentenach, atribueixen l’èxit
de l’inici de la temporada a

l’estrena del nou sistema de
projecció 3D al planetari “Ull
del Montsec”, instal·lació
que l’ha convertit en l’únic
planetari OPEN 3D del món.
Destaquen que un gran
nombre de visitants del
COU utilitzen altres serveis
del territori, com són allotjament, restauració, serveis
de turisme actiu i productes
locals, circumstància que
converteix el COU en un
equipament dinamitzador i
beneficiós per al sector turístic i comercial del Montsec.
Una part d’aquests visitants
viatgen a la comarca mitjançant l’adquisició d’algun dels
paquets turístics que aquest
any s’han confeccionat i comercialitzat conjuntament
entre l’Agència Catalana de
Turisme, el Patronat de Turisme de la Diputació i el Consell Comarcal de la Noguera.

COMARCA

Presentació del llibre “El mercat de
Balaguer. Una cruïlla” el 14 de maig
La presentació del llibre anirà a càrrec del
catedràtic d’Història medieval, Flocel Sabaté

El proper 14 de maig
tindrà lloc la presentació
del llibre «El mercat de
Balaguer. Una cruïlla”,
qu e an irà a càrrec de
Flocel Sabaté, catedràtic
d’història medieval i
professor a la Universitat
de Lleida.
La presentació es
farà a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer a
partir de les 8,30 del vespre.
Una obra amb textos
de diferents historiadors,
escriptors i estudiosos, que
versen al voltant del mercat
de Balaguer, amb més de
800 anys d’història.

El mercat de Balaguer

La Residència Comtes d’Urgell celebra
la setmana cultural de Sant Jordi
La setmana del 20 al 24
d’abril es va celebrar a la
Residència Comtes d’Urgell
de Balaguer, la primera
setmana cultural de Sant
Jordi. Durant la setmana es
van fer diferents activitats,
l’última de les quals fou
u n Re c i t a l d e Po e s i a
amb tastets musicals el
divendres 24 d’abril, al pati
de la Residència. Es van
llegir diferents poemes de
Francesc Culleré i Miquel
Trilla, dos poetes de la
Noguera que van participar
de l’acte. Els usuaris de
la residència també van
llegir poemes de diferents
autors. El recital de poesia

Sant Jordi a la Residència Comtes d’Urgell

va estar acompanyat de
tastets musicals, gràcies
a la col·laboració del Pau
Culleré i del Nil Viola que

van tocar peces musicals
amb el saxofon. Una
activitat intergeneracional
i cultural molt emotiva.
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Curs del Consell Comarcal de
la Noguera sobre
l’aprofitament alimentari

Presentació del curs.

El Curs s’imparteix
des del passat 4 de
maig fins al dia 29,
els dilluns, dimecres i
divendres
L’Àrea de Ser veis
Socials del Consell, a
t r a v é s d e l Pr o j e c t e
Àgape Aliments
Solidaris de la Noguera
del Pla d’Inclusió
Social, ha organitzat
un Curs d’Aprofitament
Alimentari destinat a
60 famílies receptores
d’aliments que vénen
derivades tant de Serveis
Socials, com de Creu
Roja i Càritas.
Aquest
curs
s’imparteix al Centre
Obert La Noguera, del
4 al 29 de maig, els
dilluns, els dimecres i
els divendres de 10.00 h
a 12.00 h, i la intenció és
anar-lo repetint perquè

totes les famílies que
reben aliments puguin
participar-hi.
El curs consta de 4
sessions. En la primera
sessió tècnics d’Àgape
i del PLIS parlaran
de l’aprofitament i
el malbaratament
alimentari, i també dels
supermercats i dels
productes. En la segona
sessió un nutricionista
explicarà la piràmide
nutricional, hàbits
d’alimentació saludable,
i emmagatzematge
i conservació dels
aliments. La tercera
sessió la impartirà un
cuiner professional
que ensenyarà algunes
receptes bàsiques de plats
amb aquells aliments que
habitualment s’obtenen
a Àgape. En la última
sessió dos voluntàries
d’Àgape explicaran
alguns trucs culinaris
per aprofitar els aliments
sobrants.
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Com evitar que els joves es converteixin
en addictes o víctimes d’internet
Xerrada a càrrec del psicòleg Àlex Palau i de
l’advocat Ramon Arnó a la Biblioteca de Balaguer

Xerrada a la biblioteca Margarida de Montferrat

El proper dimecres 13 de
maig a 2/4 de 8 del vespre,
la Biblioteca Margarida de
Montferrat de Balaguer
acollirà la xerrada “Com
evitar que el teu fill sigui
un addicte o una víctima
d’internet”, a càrrec d’Àlex
Palau, psicòleg i Ramon
Arnó, advocat especialista
en aspectes jurídics de la
societat de la informació.
Cada cop amb més
freqüència sentim a parlar
d’incidents derivats de les
noves tecnologies. Internet,
les xarxes, els jocs on line,
els xats, ... es constitueixen
com els nous mitjans de
comunicació, sobretot entre
la població més jove.

Les Franqueses, escenari del concert
“Treballs i Plaers d’Amor-Iter Luminis”
El proper 9 de maig, a
partir de les 21,30 hores, el
Monestir de Santa Maria
de les Franqueses acollirà
Treballs i Plaers d’Amor - Iter
Luminis, amb un repartiment
amb la veu de Lídia Pujol;
la guitarra de Guillermo
Rizzotto; el gong sinfònic i
monocordi de Marta Reixach,
i el Cor de Vallferosa. Un
concert centrat en el nucli
de l’experiència de Teresa
de Jesús, complementat per
aportacions de Ramon Llull.

Concert Iter Luminis a les Franqueses

PUB LI R EPO RTAT GE

Nova normativa per a les
comunitats de veïns amb
calefacció central
La NO aplicació de les
normatives en
eficiència energètica
als blocs comunitaris
pot portar a sancions
Segons la nova Directiva d’Eficiència Energètica, 2012/12/27EU, tots
els edificis amb calefacció centralitzada, hauran
de tenir instal·lats, abans
del 31 de desembre del
2016, algun sistema de
repartiment de costos de
calefacció en consums
reals i mitjans.
Existeixen una sèrie
de mesures per reduïr
el cost energètic, entre
elles estan els comptadors individuals, on cada
veí tindrà un comptador
individual, i en el que
sols pagarà pel consum
realitzat.
Un altre sistema seria
el de comptadors integrats, on en cada radiador de la vivenda es col·
locaria un repartidor que
mesuraria la quantitat de
calor emesa, enviant un
senyal programat amb el
consum energètic.
En ambdós casos és
aconsellable el muntatge
de capçals termostàtics
a cada radiador, podent
regular lliurement la temperatura de cada estància. Aquests poden ser

manuals o electrònics,
essent aquests últims
accessibles des de diferents dispositius com el
mòbil, tablet o ordinador.
La instal·lació no
precisa de cap mena
d’obra i es pot col·locar
en qualsevol radiador
que compti amb vàlvules
termostatitzables.
Aquest sistema de
control d’energia pot arribar a estalviar fins a un
30% de la despesa anual.
L’obligació de que els
radiadors estiguin equipats amb aquest tipus
de vàlvules es va establir
en el Reglament d’Instal·
lacions Tèrmiques en els
Edificis (RITE) de 1998;
edificis posteriors o reformats haurien de tenir-les
instal·lades.
El NO complir amb
l’obligació d’instal·lar
comptadors de consum
(de calor, fred i/o aigua
calenta sanitària) individual o solucions alternatives sempre que sigui
econòmica i/o tècnicament viables, comportaran infraccions GREUS
en matèria de comptabilització de consums
energètics, i les sancions
aplicables podrien anar
dels 1001 als 10000 euros.
No esperi a l’últim
moment i truqui’ns i l’informarem de quina és la
seva solució més avantatjosa.

C/ Jacint Verdaguer, 21
Tel. 973 449 225 - Fax 973 450314
25600 BALAGUER -Lleidacmsclima@subirada.net
www.cmsclima.com

LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Vera
Autor: Elisabeth von Arnim
Gènere: Novel·la

Una
extraordinària
novel·la de suspens psicològic en què l’autora
desafia les regles del joc
sentimental. Poc després de la mort del seu
pare, Lucy, una jove anglesa de vint-i-dos anys,
es troba de vacances a
Cornualla, on coneix el
senyor Wemyss, un enèrgic home madur, un vidu
que li dobla l’edat i que
l’ajuda a resoldre els tràmits de la seva nova vida,
talment com si es tractés
d’un germà gran o un
parent de confiança. Desemparada i innocent,
ella freqüenta a partir
d’aleshores la seva companyia i, sentint-lo com
la seva ànima bessona,
accedeix a la seva petició de casament. Però,
un cop a casa seva, en
la intimidant mansió The
Willows, tot traspua el record de Vera, la primera
dona d’Everrard, que ningú no sap precisar com
va morir exactament i
que el seu record i serà
present.
Publicada l’any 1921,
Vera és una denúncia
dels abusos psicològics
del matrimoni i una anàlisi de la ment del maltractador.

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

T’imagines que el teu
pare, al llit de mort, et
confessa que va matar
un home la nit del 23 F?
Et quedaries una mica
sorprès, oi? Doncs així es
com es van quedar l’Annabel, l’Albert i la Nina,
els tres protagonistes
d’aquesta novel·la, que
el 23 de febrer de 1981
tenien a la vora de vint
anys. A través del relat
de cadascun d’ells, descobrirem que ningú és
el que sembla, i que tots
tres germans, sense saber-ho, estan embolicats
en una mateixa trama
relacionada amb perfums, amb contraban,
amb desenganys amorosos de conseqüències
imprevisibles. Paraules
a mitges és la història
dels secrets d’una família
aparentment convencional, i on el que menys importa és el que va passar
al Congrés dels Diputats
aquella tarda del mes de
febrer.
Amb un argument
rodó i uns personatges
intensos i propers, l’autora ens endinsa en els secrets personals de cada
un dels protagonistes,
fent sentir al lector còmplice de les seves vides.

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

Paraules a mitges
Autor: Blanca Busquets
Gènere: Novel·la

El llibre inquiet
Autor: Els Krickelkrakels
Gènere: Infantil (+4)

Aquest àlbum
interactiu, proposa al
lector que faci un seguit
d’accions, a través dels
cinc sentits, com picar
sobre un dibuix, bufar, fer
un petó a un personatge,
donar voltes al llibre,
comptar, girar el llibre
cap a l’esquerra o cap a
la dreta, sacsejar-lo...
Així el lector col·labora
perquè la història avanci.
Cada pàgina demana al
lector que faci alguna
cosa o bé deixa en
suspens una pregunta
que té la resposta en la
pàgina següent.
Una estructura ideal
perquè el lector passi
una bona estona, es
diverteixi i se senti part de
la història. Un llibre per
jugar amb la imaginació
i les pàgines sense
necessitat de solapes ni
artefactes sonors que de
ben segur divertirà grans
i petits.
Aquest
grup
d’alemanys dissenyadors
e il·lustradors, han apostat
per fer un simpàtic llibre
interactiu pels més petits,
però també per a totes les
edats que de ben segur
que disfrutaran amb totes
les propostes per divertirse llegint.
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El racó del poeta

Miquel Trilla

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

Indesinenter

Me’n vaig molts anys enrere on la ment
recrea un dia dolç sense que res
ni el bé ni el mal tinguessin desmesura.
La pau hi degotava des del gest
aferrissat per on cavalquen
moments filant boneses de debò.
Vermells i blaus dibuixen bells entorns
que veig sovint encara. L’hora em propicia
amb lletres tunejades i minuts
que fins avui s’estiren,
sentir dels dits les puntes i el vertigen,
com pluja relaxant, soroll hipnòtic,
que mai se n’anirà perquè és millor
que mai del tot se’n vagi.
L’ai de la buidor
resta somort per mor de tants minuts
que els anys han estirat i immortalitzen.
El jo segueix enllà sorgint memòries
i el solc seré dels anys cosint la vida.
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El Balaguer s’assegura la permanència
i envia al Mollerussa a Segona Catalana
FUTBOL>> L’equip de
Joan Roca ha sumat 18
dels darrers 24 punts en
joc, en 8 jornades sense
conèixer la derrota
26/04/2015

BALAGUER
RAPITENCA

3
0

03/05/2015

MOLLERUSSA
BALAGUER

0
2

Classificació
Primera Catalana

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Morell........................61
2. Santboià ...................60
3. Catllar........................54
4. Amposta....................46
5. Sant Ildefons............46
6. Balaguer.................. 44
7. Rapitenca..................44
8. Torredembarra.........43
9. Lleida B.....................42
10. Viladecans..............42
11. Reddis.....................41
12. Vilanova..................40
13. Almacelles..............35
14. Igualada..................34
15. Tàrrega....................33
16. Juventud.................28
17. Mollerussa..............25
18. Torreforta ...............19

1. Iban Parra........... 9
2. A. Monforte......... 4
3. Yerai Darias........ 4
4. Victor Darias...... 3
5. Jordi Clivillé....... 3
6. J. Figuerola......... 3
7. M. Sanchez......... 3
8. J. Martinez.......... 2
9. Pau Solanes....... 2
10.M. del Aguila..... 1
11. M. Rodríguez.... 1
12. I. Solanes.......... 1
13. Ferran Rius....... 1
14. Adrià Fdez......... 1
15. A. Jimenez........ 1
16. Xavi Bonet........ 1

Joan controla una pilota davant d’un atacant

El Balaguer s’assegura
la permanència matemàtica
a la Primera Catalana amb
una victòria al camp del
Mollerussa, en un derbi que
va tenir tots els ingredients.
Gols, expulsions, targe-

tes i alguna tangana entre
jugadors. Els nervis estaven
a flor de pell, especialment
en els jugadors del Mollerussa que només els valia
una victòria per continuar aspirant al miracle. El

Albert Jiménez pressionant un rival

Balaguer necessitava un
punt per certificar que la
temporada vinent continuaria a la categoria. Després
d’una primera part molt
igualada i sense gols, en
que el Balaguer es va quedar amb un jugador menys
per l’expulsió de Dani, a la
segona van arribar els dos
gols visitants. El primer de
pentinada de Parra que va
agafar al porter avançat i de
vaselina va marcar el 0-1, i
ja en temps de descompte ,
Xavi Bonet que havia sortit
feia pocs minuts, aconseguia marcar després d’un
rebuig del porter local.
Ara, el Balaguer té dos
partits seguits a casa davant de dos equips que s’hi
juguen molt. L’Igualada
continua la seva lluita per

sortir dels llocs de descens
i el Santboià que aquesta
jornada ha perdut el liderat
i el vol recuperar.
El Balaguer s’ha convertit en l’àrbitre d’aquesta
lliga.

El Balaguer va assegurar-se la permanència a la Primera
Catalana guanyant al
camp del Mollerussa
per 0-2. Els gols van arribar a la segona part,
amb un gol de cap
d’Iban Parra, màxim
anotador del Balaguer
amb 9 gols i un gol de
Xavi Bonet que s’estrena aquesta temporada com a golejador.

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

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

Balaguer| Santboià

Xavi Bonet
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Els equips sèniors del Club Bàsquet
Balaguer amb opcions d’ascens
Els dos equips sèniors
del Club Bàsquet Balaguer
estan, a falta d’una jornada
el masculí i de dos el femení,
amb opcions d’ascens de
categoria, després d‘una
gran temporada.
L’ e q u i p m a s c u l í v a
guanyar el passat cap de
setmana 86-67 al Cervera
Mobel Línea 67, en un partit
més difícil del que marca
el marcador, al descans
només es guanyava de 4
punts.
A la segona part els nois
de David Gustà es van posar
les piles i van demostrar la
seva superioritat. La derrota
que s’esperava del Tàrrega
a casa contra el Tremp va
estar a punt de ser realitat
i així tornar a dependre
d’ells mateixos, però al final
el Tàrrega va capgirar un
marcador de -10 per endurse el partit. Ara cal esperar
una derrota en l’última
jornada del Tàrrega i que el
Balaguer guanyi a l’Arboç

BÀSQUET>> El masculí espera l’ensopegada del
Tàrrega, i el femení depèn d’ell guanyant dos partits

Iker Ruiz i David Bach

Club Bàsquet Balaguer

a casa, per aconseguir
l’ascens.
L’equip sènior femení
també va guanyar 36-60
a Calaf. La superioritat a
nivell físic de les noies del
CB Balaguer va suposar
una victòria d’autoritat
que reafirma la seva

candidatura a l’ascens
que serà una realitat si es
guanyen els dos partits
que queden. Proper partit
contra el CB Cervera on es
porta una diferència de +18.
L’últim partit serà a casa on
s’espera als seguidors per
animar a l’equip.

Balaguer acull aquesta setmana el
Campionat d’escacs Absolut de Catalunya
ESCACS>> El dissabte
2 de Maig va començar el
Campionat d’Escacs Absolut
de Catalunya, que aquest
any es juga a Balaguer, a
les instal·lacions del Centre
d’Empreses Innovadores
(CEI), al carrer Sant Pere 1.
El campionat reuneix
els primers classificats
de les rondes prèvies
de cada província, els 3
millors jugadors del
circuit català d’oberts
internacionals, la millor
fèmina, el millor juvenil i
els millors classificats del
rànking a Catalunya fins a
un total de 16 jugadors; els
jugadors jugaran rondes
eliminatòries des del passat

Grans resultats d’Iker Ruiz i
David Bach en natació adaptada

Campionat d’Escacs Absolut

dissabte 2 fins al pròxim
dissabte 9; totes les partides
es disputaran a les 16.30h,
a excepció de la última
ronda del proper dissabte,

que es disputarà pel matí
a les 09.30 h. Organitzat
per la Federació Catalana
d’Escacs conjuntament amb
el Club Escacs Balaguer.

NATACIÓ>> Els nedadors del CEN Balaguer
Iker Ruiz i David Bach
van participar el passat
dissabte en la quarta
jornada de la lliga catalana de natació adaptada
celebrada a les instal·
lacions de CN Sitges.
Com a resultats més

destacats tenim en la
seva categoria S15 promoció la segona posició
d’Iker en els 50 metres
esquena i també en els
50 braça i la tercera en
els 25 lliures.
David
Bach
aconseguí la 6a posició
en els 50 esquena.
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Resultats positius dels balaguerins al
Trofeu de Sant Isidre de Cervera
NATACIÓ>>El CEN Balaguer
ha aconseguit molt bons
resultats durant el Trofeu de
Sant Isidre disputat el passat
25 d’abril organitzat pel CN
Cervera, amb la participació de
més de 500 nedadors de clubs
de tota Catalunya.
Destacar els 4 podis
aconseguits pels nedadors
del CEN Balaguer, medalla
d’or per l’Aurembiaix Pifarré
en els 100 lliures i argent en
els 100 papallona, també dos
medalles d’or pel Jordi Suñé
en els 50 lliures i 50 braça.
Medalles d’argent per la Sara
Puigarnau en els 100 braça i
100 papallona, i en Nil Profitós
en les eliminatòries de 50 estils.
Destacar les mínimes
estatals de la Sara Puigarnau
en els 200 estils, de l’Ares
Perera en els 800 lliures i de

Gimnastes balaguerines

Nedadors del CEN Balaguer

l’Aurembiaix Pifarré en la
mateixa prova de 800 lliures.
Els dies 25 i 26 d’abril es
va celebrarel el «Campeonato
de España Escolar Alevin
por Autonomias» a les

instal·lacions del Cáceres.
Ramatoulaye aconseguí la 1a
posició estatal en el relleu de
4x100 estils realitzant la posta
de braça, i en la prova dels 100
m braça va ser la 5a estatal.

Mohamed Farih i Raquel Garsaball
guanyadors de la 1a Pujada al Castell
ATLETISME>> Balaguer,
estrenà una nova prova
atlètica, la cursa de la
Pujada al Castell Formós,
organitzada pel club
Runner’s Balaguer, el passat
diumenge 3, una cursa de
cinc quilòmetres, amb
sortida i arribada des de la
Plaça del Mercadal, i amb
un recorregut urbà pujant
fins al Castell Formós.
M o h a m e d Fa r i h v a
guanyar amb un temps de
15’57’’ i Raquel Garsaball
amb un temps de 21’50’’.

Excel·ents resultats de les
gimnastes balaguerines a la
fase final de Catalunya

Podi masculí de la Pujada al Castell Formós

RÍTMICA>> La fase
final dels Campionats
de Catalunya en edat
escolar va celebrar-se
a Torrefarrera
Aquest passat
diumenge 3 de maig es va
celebrar a Torrefarrera la
fase final dels Campionat
de Catalunya en Edat
Escolar de Gimnàstica
Rítmica, en les modalitats
de conjunt i individual.
El club Rítmica
Balaguer tenia
participació en ambdues
modalitats i varies
categories; les seves
participacions i bons
resultats en les dues
fases de classificació
van permetre que
els 4 conjunts es
classifiquessin per la final
i dues de les gimnastes,
també hi prenguessin
part en la modalitat

individual.
Els conjunts en
categoria aleví mans
lliures, han quedat en
3a posició; els conjunts
infantils i sèniors han estat
al 2n calaix de les seves
respectives categories
i com a primeres
classificades, han quedat
el conjunt júnior, com a
Campiones de Catalunya.
En la modalitat individual,
les dues gimnastes locals,
Andrea Lorenzo i Adelina
Muresan hi han pogut
prendre part després
de recollir dues bones
classificatòries a les
prèvies; tot i que tan sols la
gimnasta Andrea Lorenzo
s’ha pogut emportar
medalla a l’aconseguir el
3r lloc.
Uns resultats d’una
temporada que finalitza
després d’un exigent
calendari i que any rere
any es van recollint
una sèrie d’excel·lents
resultats.
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El Club Tennis Balaguer acull el 1r
Open de Pàdel “Round Robin”
Les instal.lacions de
pàdel del Club Tennis
Balaguer va acollir el 1r
Open de Pàdel «Round
Robin», el passat 19 d’abril.
Aquesta primera edició
del torneig va comptar amb
una important participació,
amb un total de 24 parelles
inscrites i amb una
gran afluència de socis,
aficionats i simpatitzants
que va rondar els 200
assistents aproximadament
per assistir en aquest primer
torneig.
La parella masculina
guanyadora va ser Fran Gil
i Juanlu Castillo que van
guanyar a Alan CastilloJoel Torrent, mentre que en
categoria femenina, Roser
Papell i Rosa M. Campàs
es van imposar a Maria
Estrada i Sònia Betbesé.

Dia Mundial de l’Activitat
Física a Balaguer

PÀDEL>> La parella Juanlu Castillo i Fran Gil va
proclamar-se campiona en categoria masculina i
Roser Papell i Rosa Ma Campàs en femenina

Dia Mundial de l’Activitat Física

Balaguer va commemorar el passat 30
d’abril, el Dia Mundial
de l’Activitat Física amb
diverses activitats que
van tenir com a punt de
sortida l’estació d’autobusos.
L’objectiu d’aquesta
Guanyadores del primer Open de Pàdel

iniciativa és conscienciar la població de la necessitat de fer esport per
gaudir d’una vida més
saludable. Precisament,
l’eslògan d’aquest any
és “Sedentarisme= malaltia, Activitat física=
salut”.
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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.

Vuit. Eren vuit.

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

Des de fa molt de temps
no vaig a les presentacions
públiques de les candidatures a l’alcaldia de Balaguer.
Potser pecaré d’excessiu
quan opini que dels vuit
candidats quatre o cinc van
ser “menjats” per l’escenari, al no estar acostumats a
parlar en públic. El tenir el
temps regulat és com una
cotilla que fa molt diferent,
el que s’ha de dir al que es
diu. La rèplica és un altre
repte per qualsevol que
no tingui amplis coneixements que li donaran l’arma del polemista. I així per
la majoria de les persones
que en aquells moments,
pensen més amb els seus
simpatitzants que no en els
vots que haurien d’intentar

fer-se seus. L’escenari se’ls
va tragant.
La visió de futur d’un
Balaguer, encara que sigui
proper, ningú el pot saber,
doncs estem en una societat massa canviant en
breus terminis de temps.
Si el missatge que s’ha de
dir, perquè és el propi, és
massa radical d’arrencada s’hauran perdut molts
vots. Si és mesurat, s’ha de
pensar en tota la gent que
espera solucions, i la crítica encara que injusta, serà
ferotge.
Tot porta a tenir que
aparentar ser el més centrista i equilibrat i per tan
a mentir en públic. Tampoc
s’ha d’oblidar el deute que
en uns altres temps es va

Un nou projecte per a Balaguer

Balaguer, Ara Sí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja fa més de 2 anys que
un grup de balaguerins i
balaguerines cansats de la
falta d'atenció de l'equip de
govern vers les inquietuds
de tots els ciutadans i amb
ganes de canvi per Balaguer, ens vam reunir i decidir actuar. Després de moltes dificultats i de superar
les traves que ens han anat
posant pel camí, va néixer
Balaguer, Ara Sí.
Som un grup format
per persones amb diferents
ideologies polítiques amb
l'objectiu comú de treballar
per Balaguer i per tots els
balaguerins i balaguerines.
Volem marcar la diferència demostrant que les
persones que estan al consistori treballen per tots els
ciutadans i no al contrari,
estant presents (actual-

ment és complicat trobar a
algun regidor) i posant-nos
a la vostra disponibilitat,
facilitant amb totes les mesures possibles qualsevol
tràmit o reclamació.
En els últims 4 anys el
govern actual de l'Ajuntament ha tingut totes les
eines a favor i pensem que
això no s'ha vist reflectit a
les actuacions que s'han
dut a terme.
Quan s'apropen les
eleccions, només aleshores, es fan petits projectes,
inauguracions i proposen
noves promeses, treure la
cara a la premsa passa a
ser l'objectiu principal.
Ens han venut fum i ens
segueixen venent fum.
Joan Pla, conegut més
freqüentment com a Masero (el nom de la seva casa)

desencerts com tot humà.
Qui no els té? Però certament no esperava que tapés deute, i ho ha fet. Que
tindrem un Ajuntament
amb més colors que ara, és
quasi segur. I també s’ha
de desitjar que el poble deixi qüestions personals ben
encapsulades i desades,
per uns altres moments,
puix en conjunt ha estat un
bon gestor. I jo crec que un
alcalde d’una ciutat com la
nostra no cal que sigui un
polític, i aquí rauen potser
les úniques errades que ha
tingut. Es podria dir un enfilall de retrets, però molts
d’ells sols l’han de perjudicar a ell mateix. I potser
ficats a la seva pell tots
haguéssim fet el mateix.
Quan penso en tot el que
ens ve damunt aquest any
2015, sento una esgarrifança i no es pas de fred.
-------------------------------------------

crear, i s’ha de procurar disminuir per poder encarar
un futur sense una excessiva càrrega econòmica. Si
a tot això li afegim la quasi
total absència de confiança de la gent a qualsevol
polític, podrem endevinar
la voluntat que malgrat tots
els mals pensaments que
puguem tenir (i jo els tinc),
aquets senyors que no vaig
veure ni escoltar, se’ls ha
de reconèixer una gran
voluntat de deixar-se “fotografiar”. A la mitja hora de
sortir de l’acte estaven despullats i criticats sense cap
límit. Els defectes agegantats i les virtuts empetitides al tamany d’una ungla.
També s’ha d’acceptar que
hi hagi algun pretendent
amb poc recorregut mental, per dir-ho finament.
Si és ben cert que els
partits “històrics” passen
un mal moment, hem de

pensar que la seva inèrcia
és molt gran. Es fa difícil
imaginar que es puguin
vèncer en sec. Però una
empenteta avui i una altra
demà, els poden situar on
es troba el PSOE a Andalusia, on l’estovament de
la Sra. Diaz la elegida, ha
de servir de ben poca cosa
sense Ciutadans o Podemos.
Aquí tenim en les eleccions municipals uns problemes relatius. Malgrat
l’estretor econòmica en
que s’ha hagut de moure el
nostre alcalde, -amb l’ajuda d’altres institucions-, ha
anat fent coses. Molta gent
ha guanyat uns calerons
amb treballs que ell ha fet
caure a Balaguer. I sigui
per ell o per Esquerra (que
l’ha recolzat), ha donat un
bon pas per augmentar la
qualitat de vida en la nostra ciutat. Pot haver tingut

és el nostre cap de llista,
una llista variada on també els joves, que són el
futur de Balaguer, hi estan molt presents.
Properament us demanarem la vostra confiança presentant-vos el
nostre projecte. Aquest
ha sorgit escoltant les
propostes que la gent del
carrer ens han anat fent,
al fi i al cap sou els balaguerins i balaguerines
els que millor sabeu el
que necessita la nostra
ciutat.
Balaguer, Ara Sí és la
veu del poble, la veu de
tots.

Gran recapte d’aliments

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

Càritas, Creu Roja, C. Comarcal i Aj. de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Càritas, Creu Roja, Servei Socials del Consell Comarcal i serveis socials de l’Ajuntament de Balaguer entitats que porten a terme el projecte ÀGAPE BANC D’ALIMENTS vol agrair a tots els ciutadans de Balaguer i de la
Comarca de La Noguera la seva col·laboració en el gran
recapte d’aliments que es va portar a terme els passats
dies 17 i 18 d’ Abril.
L’objectiu d’aquestes campanyes és aconseguir recollir aliments bàsics (llegums, arròs, llet, oli, conserves...)
per a distribuir-los a les famílies més vulnerables de la
nostra societat.
Aquest any i durant aquests dos dies, ha tornat a ferse palesa la solidaritat de la nostra gent i s’ha recaptat a
prop de 12 tones d’aliments de primera necessitat.
Tota aquesta tasca no es podria portar a terme sense
la col·laboració dels més de 100 voluntaris que any rere
any hi participen. Moltes gràcies.
També volem informar que les persones que vulguin
aportar aliments de manera sistemàtica o puntual al
banc d’aliments de la nostra ciutat ho poden fer adreçant-se al nou local que hem estrenat al mes de març al
carrer Girona n. 7 igualment els qui vulguin col·laborar
com voluntaris. L’horari del banc d’aliments és dimarts,
dimecres i dijous, de 10 h a 11,30 h.
Moltes gràcies a tots.
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Cantarella, cinisme i significat de les
paraules
Grup municipal socialista de Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Els balaguerins comencem a estar cansats de l’ús
i abús que el Sr. Alcalde fa
de la paraula transparència. En l’últim GROC ell
mateix afirmava que transparència és no amagar
res, ni als grups polítics de
l’oposició ni als ciutadans.
Quin cinisme! És clar que
el més fàcil és dir-ho i inclús deixar-ho per escrit,
però la realitat viscuda durant aquest 4 anys ha estat
una altra. Ara, i fins a final
de legislatura i inici de pre
campanya, no ha presentat
dades globals d’algunes
accions de govern amb
les que vol demostrar la
transparència que pregona, però perquè no ens ha
ensenyat l’auditoria encarregada que ha estat tant
utilitzada per amenaçar als
treballadors públics i que
ha costat més de 18.000€?,
on és la informació del que
ens ha costat a tots els
balaguerins, els càrrecs
de confiança?, els diners
pagats a assessories externes per defensar els casos
d’acomiadaments improcedents i de retallades de
la jornada laboral només
a algun col·lectiu de treballadors?, i el cost total de
cada fira tant la medieval,
com la festa major i com
la tant pregonada fira “intangible Q”?. Com que les
factures van venint lentament posteriors al període
realitzat i inclús a l’any següent, les dades que ens
han donat als regidors, ha
estat fraccionada i per tant
no hem pogut saber mai
exactament el cost total i
real de cadascuna d’elles.
Sr. Roigé, tal i com vostè diu sort que tots som
majors d’edat i el poble el
coneix i li ha descobert que
el què diu , escriu i predica
en veu alta és ben diferent
de la realitat. En l’últim
Groc, torna a fer el paper

d’un alcalde de tercera, innocent, que ho fa tot amb
humilitat, honestedat i
bona voluntat, al·ludint ser
víctima de calumnies, de
males intencions i d’acusacions infundades. Però
és que el què s’ha escrit en
aquestes pàgines és mentida?
Des de fa 4 anys que
només sentim parlar de
Q de Qualitat per a qualsevol gestió que es fa
des de l’Ajuntament, i les
retallades en educació
i menysprear als servidors públics, també deu
ser “Qualitat” per vostè?
Aquests dies de la fira a
més a més de parlar de
fira de Q ens ha repetit
una nova paraula fins a la
incomprensió de la utilització d’aquesta. La fira és
intangible i que provoca
“sensacions intangibles”.
Si interpretem literalment
la paraula vol dir que “no
es pot tocar”, “que s’ha de
mantenir intacte”, “no es
pot abastar per la grandesa
o superioritat d’aquesta”.
I ens preguntem: què és
una fira que no es pot tocar
o abastar? Si les fires són
per afavorir o estimular el
comerç de la ciutat, què en
farem que només sigui bonica, acolorida, o diferent
en el disseny?. Ha fet balanç amb les diverses associacions de comerciants?,
estan satisfets? Es clar
com que és una fira tant intangible, potser tampoc es
pot valorar?
Recollint
comentaris
dels visitants, hem sentit a
dir a més d’un que era com
una “EXPO”, és a dir un
aparador per mirar i passejar. Ara bé cal reflexionar si
l’objectiu és aconseguir “
lo bonic “ o un “moviment
de transacció comercial”
que reverteixi al teixit comercial de la ciutat.
------------------------------------------

Passem comptes (3)

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

Aquest darrers anys
no han estat fàcils per
ningú.
Tampoc
per
l’Ajuntament, hipotecat
pels deutes i amb un seguit de lleis del Govern
Central que han atemptat
clarament contra l’autonomia municipal. Hem
estat amenaçats, legalment, d’haver de tancar
serveis si no els fèiem
sostenibles, sense la més
mínima sensibilitat de
cara als ciutadans.
Però amb la il·lusió,
l’empenta, la constància
i l’esforç de tots plegats
(i dic de tots) hem pogut
tirar endavant cada dia la
nostra ciutat.
No hem tancat cap
servei, ans al contrari,
n’hem posat de nous en
funcionament (Lapallavacara, Centre d’Interpretació de l’Or del Segre,
alberg Teresa Pàmies,
properament la gossera)
i hem mantingut o incrementat la qualitat en tots
ells.
Tampoc hem abandonat, sinó a l’inversa,
les polítiques de millora
d’accessibilitat (barreres
arquitectòniques, voreres
en mal estat). Un exemple clar és la creació d’un
plànol de rutes d’accés
sense barreres arquitectòniques als edificis públics per als ciutadans
amb dificultat de mobilitat. Les polítiques de seguretat (parcs infantils,
pàrquings públics, camins escolars). I tot amb
l’únic objectiu de millorar
el dia a dia de tots els ciutadans i, com no, el de la
nostra gent gran que ha
pogut gaudir de nous espais d’esbarjo (plaça residència Comtes d’Urgell,
Molí de l’Esquerrà).
Tot i això, un cop assegurats els serveis existents al municipi i amb
unes possibilitats econòmiques molt minses, la

principal decisió del govern
municipal ha estat atendre
les persones que més ho
necessiten.
Tenim, a Balaguer, una
taxa d’atur molt elevada,
un total de 1.549 persones.
Tenim moltes famílies amb
problemes d’habitatge. I tenim, encara, algunes famílies que no poden pagar els
serveis bàsics (llum, aigua,
gas, calefacció, material escolar).
Hem hagut de fer molts
equilibris, tot i això hem
aconseguit, sense que l’activitat cultural, esportiva
i social o d’oci de la ciutat
se’n ressentís, destinar més
esforços que mai als que
més ho han necessitat.
Llocs de treball
-Evitant
tancament
d’empreses i participant
i ajudant a la seva reactivació. Els casos més rellevants han estat el d’Artenius Green, amb una
trentena de llocs de treball
directes, i l’escorxador municipal, amb 35 treballadors
directes. No cal oblidar l’activitat indirecta que ambdues empreses comporten per
a petits tallers i professionals que també hi treballen.
-Oferint feina a més de
190 persones durant 6 mesos en els diferents plans
d’ocupació que ens han estat subvencionats gràcies
a les gestions polítiques i
a les aportacions econòmiques que fa l’Ajuntament.
-Oferint formació a més
de 450 persones per millorar la seva accessibilitat al
mercat laboral.
Polítiques d’habitatge
-S’han adjudicat tots els
habitatges de protecció oficial que hi ha a Balaguer, la
qual cosa comporta que en
l’actualitat no hi hagi cap
pis de l’administració apte
per ser ocupat.
-Potenciant
l’oficina
d’habitatge de l’Ajuntament, millorant la gestió de
la borsa d’habitatge i afe-

gint el servei d’ofideute per
als ciutadans.
-Intervenint i donant solució a les famílies amenaçades per un desnonament
sigui d’un banc o d’un particular. En aquest sentit, en
els darrers 8 mesos s’han
evitat, gràcies a la gestió directa de l’Ajuntament, més
de 40 desnonaments.
-Trobant vivendes en
condicions d’habitabilitat a
famílies que vivien en situacions de perillositat o insalubritat.
És per tot això que ens
sentim orgullosos de dir
que hem aconseguit crear
i establir una xarxa de recursos que dóna resposta
a cada problemàtica d’habitatge d’una forma individualitzada.
Política d’ajudes socials
-Incloent-nos en el projecte Àgape, del qual l’Ajuntament no en formava part i
que és un projecte que pretén satisfer les necessitats
essencials d’alimentació.
-Col·laborant amb diners i gestió amb el tercer
sector (Càritas i Creu Roja)
que tant bona feina estan
fent, arribant allà on l’administració no arriba.
-Establint ajuts socials
de l’Ajuntament, més enllà
dels habituals per a bolquers i llet infantil.
En definitiva, escoltant
a les persones, hem detectat les problemàtiques
existents i ajudat a trobar
una solució o a obtenir els
mitjans necessaris per sortir-se’n.
Encara queda molta feina per fer, i tenim nous projectes, però mentre hi hagi
una família a Balaguer que
tingui dificultats per cobrir
les necessitats bàsiques
que li permetin viure dignament, no variarem aquesta
política.
Ho dèiem i ho hem fet.
Una política dirigida a les
persones, per a i amb les
persones, que continuarem
i intensificarem, si així ho
voleu, en els propers 4 anys.
--------------------------------------------
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L’establiment comercial Merceria Bonet
de Balaguer celebra el seu 150 aniversari
La merceria Bonet de Balaguer rep l’homenatge de
la Generalitat de Catalunya pels 150 anys d’història

Direcció actual de Merceria Bonet de Balaguer

La Merceria Bonet o Cal
Senyor Josep de Balaguer
forma part del selecte club
que pot presumir, malgrat
les vicissituds econòmiques,
socials, polítiques i culturals
del darrer segle i mig, de
tenir la cinquena generació
de la família al capdavant
del negoci. Un mèrit que
el passat 15 d’abril li va
valer el reconeixement de la
Generalitat de Catalunya per
ser un dels 25 establiments
del país amb més de 150 anys
de trajectòria. Cristina Bonet,
representant de la cinquena
generació, va rebre el guardó
de mans del president de la
Generalitat, Artur Mas.

L’escola Mont-roig celebra Sant Jordi
amb una marató de contes infantils
El passat 23 d’abril,
l’escola Mont-roig va viure
una jornada plena d’activitats
relacionades amb la lectura
i amb el món dels contes,
en motiu de la celebració de
Sant Jordi. Mares i pares de
l’escola van protagonitzar
una marató de contes que
va tenir una gran acceptació
per part dels nens i nenes.
Enguany era la 6a edició i es
van explicar contes emprant
tècniques diferents com
l’expressió oral, titelles,
teatre...

Butsènit acollirà el proper 16
de maig, la 3a edició de la
fira de la cervesa artesana
El proper dissabte
16 de maig i per tercer
any consecutiu, Butsènit
organitzarà la Fira de la
Cervesa Artesana.
Des de les 11 del matí
i fins les 12 de la nit, la
fira estarà oberta, amb
diferents activitats a part
de les diferents parades
que hi assistiran.
A les 11 del mati,
hi haurà l’acte
d’inauguració de la fira.
A les 11.30 h hi haurà una
conferència per parlar
sobre la cervesa. També
activitats per als més
menuts, com un taller
de maquillatge infantil
a les 12 i a les 16.30 de
la tarda. Com no podia
faltar, hi haurà un tast de
cerveses a les 12.30 del
mati i també a les 17.30

Butsènit
Sant Jordi a l’escola Mont-roig

Era la sisiena edició
d’aquesta marató de
lectura de diferents
contes infantils als
alumnes de l’escola
h de la tarda.
Un dinar popular
per a tots aquells que
vulguin passar el dia i
celebrar aquesta fira.
Per amenitzar la tarda, hi
haurà la presència d’Elvis
Presley DC&Evil of Elvis.
Ja de cara al vespre,
també es podrà gaudir de
l’actuació del grup Start
Bars a partir de les 21 h.
La fira continuarà amb
música de Dj a partir de
les 23 h i fins acabar la
fira.
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Visita guiada al Museu i al Centre de
l’Or durant la Nit dels Museus
El proper dissabte 16 de
maig, es celebrarà el Dia
Internacional del Museus,
amb la Nit dels Museus i
l’activitat “...No hi voldria
ser ni per l‘or de Balaguer»
amb un recorregut guiat
que començarà a les 10
del vespre al Museu de la
Noguera i acabarà a les 12
de la nit al Centre de l’Or del
Segre.
En acabar la visita
guiada es farà un tast de vi
(DO Costers del Segre) i oli
(Molins de la Noguera)
D’altra banda, el
diumenge 17 de maig es
farà una jornada de portes
obertes tant al Museu de
la Noguera com al Centre
d’interpretació de l’or
del Segre, amb entrada
gratuïta en motiu del Dia
Internacional dels Museus.

Trobada de Petits Pianistes
de la província, a Balaguer

El diumenge 17 de maig es farà una jornada de
portes obertes als dos museus en motiu del Dia
Internacional dels Museus

Trobada d’una edició anterior

El proper dissabte 23
de maig, a partir de les
6 de la tarda, i al Casal
Cívic del carrer Miracle
de Balaguer, a l’edifici
de l’Escola Municipal de
Música es farà el Concert
de Cloenda de la Trobada
de Petits Pianistes que
Centre d’Interpretació de l’Or

es farà durant el dissabte
a la capital de la Noguera, amb la presència de
pianistes joves vinguts
d’altres escoles de les
Terres de Lleida.
El concert serà gratuït i mostraran el treball
fet durant el curs.
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL
----------------------------------EMPRESA DE BALAGUER precisa repartidor-comercial. Interessats enviar C.V. a:
martinez@tinet.cat
----------------------------------NATIVA dóna classes
d’anglès, i classes de
conversa en anglès. A
particulars o en grups
organitzats. Raó telèfon: 650422582.
-----------------------------------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 oficiala de perruqueria i estètica amb
experiència. Raó:
616729006.
----------------------------------SE OFRECE chica
para hacer trabajos de
limpieza en el hogar,
escaleras, oficinas o
ayudante de cocina.
Razón: 605972434634255974.
-----------------------------------IMMOBLES
----------------------------------VENTA/LLOGUER de
pàrkings tancats al
c/ J au m e Balm e s,
11 de Balaguer. Raó:
629310479-629715431.
--------------------------------ALQUILER en Balaguer, una habitacion,
amueblada, con baño
propio, calefaccion y
wi-fi. Tel: 619656740.
-------------------------------------ES LLOGA pis al c/
Sant Crist, núm. 26,
amb 2 hab., sense mobles. Raó: 619742785.
-----------------------------------

ALQUILO piso en c/
Urgell, 4 habitaciones, ascensor. Precio a convenir. Razón:
973445813-658971005.
----------------------------------E S L LO G A n a u d e
310m2, al Polígon Industrial Campllong
d e B a l a g u e r. A m b
llum i oficina. Preu:
350€/mensuals. Raó:
662003299.
----------------------------------OPORTUNITAT, venda de parcel·les aïllades a la millor zona
de Balaguer, al costat del col·legi Montroig, de 516 m2. Interessats podeu trucar
al telèfon: 676996765.
---------------------------------ALQUILO PISO primera linia de mar en
Cunit, 3 habitaciones,
2 baños, terraza, parquing, piscina comunitaria. Setiembre 1a
quincena: 700 € y 2a
quincena: 600 €. Posibilidad de alquilarlo
todo el año. Razón:
661470848.
----------------------------------

SE ALQUILA o se vende apartamento, 2
hab., amueblado, muy
céntrico, ascensor y
calefacción electrica.
Telf: 973451371.
----------------------------------ES VEN PARCEL·LA
ajardinada de 550
m2 a la partida de la
Meó (Balaguer) amb
llum i aigua. Raó:
652150100.
-------------------------------------VARIS
----------------------------------SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta
magia blanca. Horas
a convenir. Razón:
609135472.
----------------------------------COMPRO: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos antigues.... Raó:
676803205.
------------------------------------

COMPRO RELLOTGES
Rolex, Omega, Cartier,
Breitling... Coberteries
i objectes de plata.
No importa antiguitat.
Pago al comptat. Raó:
628727539.
-----------------------------------ES BUSCA professional a Balaguer (arquitecte, enginyer, assessor, psicòleg, nutricionista, comptable...),
per a compartir local.
Despatx ja obert. Interessats podeu trucar
al: 610456836.
-----------------------------------OFERTA, gran varietat de quadres amb
uns preus d’escàndol.
Vine a veure la nostra
galeria. Informació per
a visites al telèfon:
609135472.
----------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció
de breus classificats,
adreceu-vos a les nostres oficines c/ Sant
Lluís, 36-38 altell de
Balaguer o al telèfon
973448273.
------------------------------------
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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 7 maig
a les 8 de la tarda del 14 de maig
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 14 maig
a les 8 de la tarda del 21 de maig
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 21 maig
a les 8 de la tarda del 28 de maig
SALA

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

ARRIBADES
LLEIDA
08.30
14.46
18.39
19.20
21.34
LA POBLA
11.00
12.30

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

SORTIDES
LLEIDA
07.15 (1)
09.10
17.30
20.30

ARRIBADES
BALAGUER
07.44
09.39
17.59
20.59

LA POBLA
12.56 (3)
17.30 (4)

BALAGUER
14.16
18.50

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

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

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

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

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“

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

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
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