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Amb el suport de

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

De tot allò que he pogut sentir i/o llegir durant
aquests dies em quedo
amb una frase de l’opuscle
electoral de la candidatura
CUP - Procés Constituent
a Balaguer. Em refereixo
a la que diu un dels joves
membres de l’esmentada
llista: “Volem tenir l’opor-

Com cada any quan arriba el mes de maig, els
campionats esportius de les diferents modalitats van
arribant al final. A excepció d’aquells esports com la
natació, i l’atletisme que continuen oferint diferents proves
esportives estivals, els esports d’equip com el futbol, el
bàsquet, el futbol sala, el tennis taula, entre molts d’altres
van tancant portes i comença aquella època de passar
balanç, de comprovar si s’han complert els objectius
marcats a principis de temporada, i veure que i com podem
millorar de cara la propera temporada que s’iniciarà entre
els mesos de setembre i octubre, després de l’estiu. Es
l’hora de posar notes a la feina feta, i la veritat es que
l’esport balaguerí, en general està d’enhorabona.
El Club Futbol Balaguer, després de la desastrosa
temporada 2013-2014, s’ha refet esportivament, ha
recuperat el respecte dins del futbol català amb un equip
fet amb jugadors de casa, i que es prepara per a celebrar el
seu centenari l’any 2016. El Club Bàsquet Balaguer també
ha fet una immillorable temporada amb l’ascens del sènior
femení a primera catalana, mentre que l’equip masculí
s’ha quedat a les portes de l’ascens, quedant tercer a la
classificació. El Club Tennis Taula Balaguer continua en
la seva línia ascendent dels darrers anys i enguany si el
primer equip ha quedat tercer de la Superdivisió femenina,
el segon equip ha assolit l’ascens a la Divisió d’Honor. Per
últim el Club Futbol Sala Balaguer debutava enguany a
la màxima categoria de la Federació Catalana de Futbol
Sala, aconseguint mantindre la categoria amb un equip
molt jove i havent superat diverses dificultats durant la
temporada. Des d’aquestes ratlles moltes felicitats a tot
l’esport balaguerí.
tunitat de treballar a Balaguer”. Lluny de les típiques
demagògies de prometre i
prometre fàbriques, indústries..., aquest noi demana,
només, poder, si s’escau,
desenvolupar la seva activitat en aquell indret on
ha viscut, on resideixen
els seus pares i amics, on
ha rebut part o tota la seva
formació acadèmica; en
definitiva; on tot allò que
l’envolta ho sent seu. Quin
tipus de ciutat tindrem, si

és que no la tenim ja, si els
nostres joves han de continuar marxant? Quin serà
el futur de Balaguer? No fa
massa temps, un conseller
de Treball de la Generalitat
“animava” els joves a fer
de cambrers a Anglaterra,
per practicar l’idioma. És
aquest el destí de la nostra joventut? Si volem un
poble, una ciutat o un país
sense arrels, continuem
com fins ara. No ho podríem fer millor.
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Prop d’onze mil balaguerins/nes estan
cridats a les urnes aquest diumenge
Els votants podran escollir entre les vuit
candidatures que es presenten a les eleccions

Balaguer

Vora onze mil
balaguerins i balaguerines
estan convocats a les urnes
aquest diumenge, 24 de
maig, per escollir entre
les vuit candidatures que
es presenten als comicis,
els 17 regidors que han
de governar la ciutat de
Balaguer durant els propers
4 anys i d’entre els quals
també escolliran qui serà
el nou alcalde de la pròxima
legislatura.
Aquests comicis són
les desenes eleccions
municipals des de l’any 1979
any en que es van celebrar
les primeres després de la
recuperació democràtica.

Balaguer recupera la Trobada de
Puntaires el proper 31 de maig
L’associació de Dones
d’Almatà recupera enguany
la trobada de Puntaires
desprès que es deixés de
celebrar l’any passat per
diferents circumstàncies.
La novetat més
important de la Trobada
ha estat el canvi d’ubicació
i de dia de celebració, ja
que aquesta trobada es va
iniciar dins el marc de la
Fira i enguany s’ha decidit
desvincular-la de la mateixa
i donar-li més rellevància
traslladant-la al diumenge
dia 31 de maig a la plaça
del Mercadal, al bell mig del
Centre Històric.
La trobada començarà

Trobada de puntaires

a les 10 del matí amb la
concentració de totes les
puntaires. A continuació,
tindrà lloc l’esmorzar

popular i acte seguit
començarà la demostració
de puntes al coixí i labors
de boixet.

Romeria de la Verge del Rocio
al Monestir de Santa Maria de
les Franqueses

Romeria a Santa Maria de les Franqueses

Hi van participar unes
desenes de
balaguerins que van
acompanyar la Verge
en romeria
La Hermandad Rociera de la Noguera va
celebrar el passat diumenge 17 de maig, la
tradicional romeria en
honor a la Verge del Rocío fins al monestir cis-

tercenc de Santa Maria
de Les Franqueses de
Balaguer.
Els fidels van portar
la imatge de la verge fins
al monestir cistercenc,
acompanyant el pelegrinatge amb cançons
dedicades a la verge.
Un cop van arribar al
Monestir de Les Franqueses, es va celebrar una
missa rociera i posteriorment un dinar popular
amb la participació de
desenes de balaguerins.
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Nova campanya “Perdre pes, guanyar
salut” del programa Thao a les escoles
El nou programa es fa amb col·laboració amb els
serveis mèdics i sanitaris de l’Àrea Bàsica de Salut
de Balaguer i els centres educatius de la ciutat

Taller a l’escola Àngel Guimerà

“Perdre pes, guanyar
salut” és el nou taller del
programa Thao-Salut Infantil que ha començat
als centres educatius de
Balaguer amb l’objectiu
que els infants s’adonin de
la importància de cuidar el
seu cos.
L’ i n f e r m e r R a m o n
Craviotto i la doctora
Maria Pilar Biendicho,
de l’Àrea Bàsica de Salut
de Balaguer, van ser els
encarregats de conduir
aquest taller, que es va
impartir als alumnes de 3r
i 4rt de primària de l’escola
Mont-roig i als alumnes de
l’Àngel Guimerà.
C u idar el ossos, el
cor, així com els diferents
òrgans del cos, afavorirà
que els infants tinguin una
salut millor, i, en definitiva,

Primer taller a l’escola Mont-roig

puguin gaudir d’una vida
més llarga i saludable. Els
alumnes, a través d’aquesta
activitat, arriben a les seves
pròpies conclusions, tot
adonant-se que cos és una
màquina de la qual cal fer
un manteniment per tal que
funcioni correctament.
No només a través
de l’alimentació, sinó
aconsellant activitat
física regular i canviant
alguns hàbits, aquests

professionals de la salut
pretenen conscienciar
els més menuts de la
importància de tenir un
cos saludable.
Durant els pròxims dies
aquest taller l’impartiran als
diferents centres educatius
de la ciutat, programa que
promou un estil de vida
saludable entre nens i
nenes i les seves famílies,
amb els valors de menjar
equilibrat i fer esport.
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La història del mercat de Balaguer, editada
en un llibre dirigit per Flocel Sabaté
“El mercat de Balaguer.
Una cruïlla” és el títol del
llibre que analitza, des de
diversos vessants, el paper

d’aquest espai d’intercanvi
en la història de la ciutat i la
comarca. Sota la supervisió
del catedràtic d’Història

Flocel Sabaté, supervisor del llibre

Medieval i professor de la
Universitat de Lleida, Flocel
Sabaté. L’acte de presentació va estar conduït per Flocel Sabaté i va comptar amb
la presència d’alguns dels
autors, com Maite Pedrol,
llicenciada en Història i directora de l’Arxiu Comarcal
de la Noguera; Mario Gené,
llicenciat en Antropologia;
Francesc Fité, professor
titular d’Història de l’Art
Antic i Medieval de la UdL;
Maria José Vilalta, doctora
i professora d’Història Moderna de la UdL, i de Robert
Cuellas, llicenciat en Filologia Clàssica i doctorant en
Història Medieval de la UdL.

Més seguretat als parcs infantils amb
la col·locació de tanques de seguretat
La passada setmana es
van col·locar tanques en els
parcs infantils ubicats al
davant de l’escola Mont-roig
(carretera de Camarasa) i a
l’avinguda Països Catalans.
L’objectiu d’aquesta
mesura és millorar la
seguretat d’aquests espais,
molt concorreguts, i ubicats
al costat de vies amb molt
trànsit rodat.
Així mateix, les tanques
permetran delimitar el perímetre destinat als espais
infantils i complementaran
les franges fetes amb bardisses.
En el cas del parc del
Mont-roig, s’ha col·locat

Parc infantil a la ctra. de Camarasa

una tanca metàl·lica en la
vorera més propera a la
carretera, i a l’avinguda Països Catalans s’ha optat per

un tancament de fusta per
delimitar el parc de la plaça
pública ubicada al costat de
l’estació d’autobusos.

Una nova edició de la Diada
Olímpica reuneix els escolars
de 5è i 6è de primària

Diada Olímpica

300 alumnes dels
centres escolars de
Balaguer han
participat a la Diada
Olímpica
Uns 300 alumnes de
5è i 6è de primària dels
centres educatius de
Balaguer van participar
el passat divendres dia 8
en la XI Diada Olímpica,
una jornada que vol
fomentar la cohesió
entre l’alumnat de la
ciutat, tot aprofitant els
valors que transmet
l’esport: companyonia,
cooperació, respecte,
superació, responsabilitat o autoestima.
Durant tot el
dia, els equipaments
municipals (Molí de

l’Esquerrà, poliesportiu,
camp d’esports i pavelló
d’Inpacsa) van acollir
tot tipus d’activitats i
competicions esportives:
bàsquet, futbol, futbol
sala, natació, bàdminton,
hip-hop, tennis taula,
escacs o hoquei.
La Diada Olímpica
és la culminació d’un
programa d’activitats
que es va desenvolupant
durant tot l’any, que
persegueix el foment
de l’esport de base, la
formació en valors dels
joves, la cohesió social i
la pràctica d’esports poc
habituals.
D’altra banda, el
divendres 22 de maig
se celebrarà la mateixa
activitat per als alumnes
que estan cursant la
secundària (ESO).

B A L A G U E R <<

Els alumnes de l’Escola Gaspar de Portolà
celebren la Setmana de la Ciència
Entre l’11 i el 15 de maig,
els alumnes de l’escola Gaspar de Portolà van participar
activament en la realització
de diferents experiments,

van treballar una gran diversitat d’experiències en
els diferents nivells on, en
general, un dels elements
més importants ha estat

Setmana de la Ciència al Gaspar de Portolà

l’ús de l’aigua. Han emprat
diferents materials i han pogut comprovar quins efectes
produïa la pressió atmosfèrica, la flotació de diferents
objectes, l’obtenció de colors secundaris a partir de
pintures de colors primaris
barrejats amb l’aigua, els
efectes de la imantació, com
influeix la força eòlica en el
desplaçament d’objectes,
les conseqüències de la
barreja de diferents productes amb l’aigua i també
dissolucions i absorcions.
Finalment van recollir
les conclusions de les seves
experiències en uns dossiers
elaborats prèviament.

5a Jornada sobre Protecció Civil del
Consell Comarcal de la Noguera
El passat dissabte 16 de
maig es varen celebrar les V
Jornades d’Implantació del
Pla d’Assistència i Suport en
matèria de Protecció Civil al
Consell Comarcal de la Noguera. La jornada pretén ser
un punt de reunió entre els
cossos professionals que actuen en matèria de Protecció
Civil i els voluntaris que hi
col·laboren. Hi va haver una
part teòrica que va consistir
en una xerrada dels cossos
de Bombers i Agents Rurals,
que analitzava les claus de
la campanya forestal 2015
i dels Mossos d’Esquadra,
que van explicar les funcions del grup d’ordre durant

Primer dinar comunitari de
totes les entitats de Balaguer
el dissabte 30 de maig
Tots els interessats es
poden apuntar trucant
al Consell Comarcal
de la Noguera fins el
dia 26 de maig
L’Àrea dels Serveis
Socials del Consell Comarcal de la Noguera,
a través del Pla de Desenvolupament Comunitari, organitza el proper
dissabte 30 de maig el
1r Dinar Comunitari de
la Taula d’Entitats de
Balaguer.
El dinar és obert a
totes les entitats de Ba-

Casal Lapallavacara

Foto de grup

un incendi. La part pràctica
de la jornada es va fer al Parc
de Bombers de Balaguer.
Les jornades van registrar

un notable èxit de participació i la qualitat dels continguts va deixar molt satisfets
els participants.

laguer, independenment
de si formen part o no de
la Taula d’Entitats, amb
l’objectiu d’oferir una
activitat participativa de
trobada per fomentar la
cohesió entre les entitats
i la participació comunitària, i alhora donar a conèixer la Taula d’Entitats
de Balaguer i la tasca que
desenvolupa.
La trobada es farà al
casal Lapallavacara el
dissabte 30 de maig, i començarà a les 9.00 h. Durant el matí es prepararà
la paella, i a les 14.00 h es
començarà a dinar. Qui
participar s’ha d’adreçar
al Consell Comarcal.
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Tercera edició de la Marxa-Trail
Peülles 54, el diumenge 7 de juny
Els organitzadors esperen repetir l’èxit de l’any
passat superant els dos-cents participants

Marxa-Trail Peülles 54

Per tercer any
consecutiu, el C.E. Les
Pe ü l l e s d e l M o n t s e c ,
organitza la Marxa-Trail de
Les Peülles 54, celebrada
a l’entorn del Montsec. El
recorregut transcorre pels
nuclis de Vilanova de la
Sal, Santa Linya, Tartareu
i Les Avellanes, indrets
de bellesa singular que
combinen pista i corriol,
amb dos recorreguts, un
de 54 km i un altre de 34
km, el proper 7 de juny a
partir de les 7 del matí amb
sortida des del Poliesportiu
de les Avellanes, amb
la possibilitat de fer-ho
caminant o corrent.

El Consell engega el programa “Anys i
Panys” per persones de més de 75 anys
Des dels Serveis Socials
d’Atenció Primària del
Consell Comarcal de la
Noguera es posa en marxa
el programa “Anys i panys”,
adreçat a les persones majors
de 75 anys que viuen soles,
amb la finalitat de conèixer
les necessitats relacionades
amb la seva situació i entorn
més proper i alhora informarlos dels diferents recursos
existents.
La treballadora social dels
diferents municipis es posarà
en contacte amb les persones
a qui es dirigeix aquest
programa, d’acord amb les
dades del padró facilitades per
cada Ajuntament. D’aquesta

Anys i Panys

manera s’estableix contacte
amb aquest col·lectiu de
persones per proporcionar
informació, orientació,

tramitació i l’assessorament
que puguin necessitar i fer-ne
el seguiment corresponent si
s’escau.

Cubells acollirà, el 20 de juny
la X Comarkalada, amb
l’actuació de Txarango i Buhos

Txarango

Els grups musicals
Txarango i Buhos
seran les actuacions
principals de la
Comarkalada 2015
El proper 20 de
juny Cubells serà el
municipi amfitrió de la
ComarKalada, la Trobada
de Joves de la Noguera,
que enguany arriba a
la seva desena edició,
i que per primer cop es
farà a l’estiu, doncs fins
ara aquesta festa major
dels joves de la comarca,
s’havia fet sempre al mes
d’octubre.
Anteriorment
Térmens, Bellcaire
d’Urgell, Artesa de
Segre, Ivars de Noguera,
Penelles, les Avellanes
i Santa Linya, Ponts,
Camarasa i Bellmunt

han estat els municipis
que ja han acollit aquesta
trobada jove.
Entre les diferents
activitats programades,
destaquen el Fòrum
d’alcaldes/esses i
regidors/es de Joventut,
i la Fira Jove.
Ta m b é e s p o d r à
participar a la gimcana
«Noguerenc de ferro».
Durant la tarda, com
cada any, a l’Altaveu
Jove s’hi podran escoltar
diferents grups musicals
de la comarca, i el plat
fort arribarà al vespre,
amb l’actuació del grup
Txarango i del grup
Buhos.
La Comarkalada
està considerada la
Festa Major dels Joves
noguerencs, una festa
adreçada als joves de la
Noguera i que enguany
complirà la seva desena
edició.

PUBLICITAT
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Jornada festivo-reivindicativa a la
Serra de la Tossa d’Algerri, el dia 16
Durant la jornada es va recollir nombrosos suports a
títol personal i institucional per lluitar contra la
realització d’una macro-pedrera a la serra de la Tossa

Dinar popular amb la cassola de tros d’Algerri

El passat dissabte dia 16
a Algerri i des de la Plataforma Salvem la Tossa, es va
organitzar una jornada festiva i reivindicativa sobre el
conflicte provocat pel projecte de macro-pedrera a la
serra de la Tossa d’Algerri,
un espai natural protegit inclòs dins de la Xarxa Natura
2000, i declarat ZEPA (Zona
d’Especial Protecció d’Aus),
ZEC (Zona d’Especial Conservació) i inclòs al PEIN.
La jornada estava prevista per desenvolupar-se
íntegrament a la serra de
la Tossa, però el risc de
fort vent, va fer traslladar
tots els actes al local social
d’Algerri, a excepció de la
caminada per la serra. En
aquesta caminada és van
donar a conèixer, in situ, els
principals valors naturals

Caminada per la serra de la Tossa d’Algerri

de la serra i del seu entorn.
Aquests valors i la necessitat de la seua preservació
van ser posteriorment destacats per tots els ponents
de la taula rodona, els quals
van fer especial incís en
que el principal repte de la
humanitat per al futur rau
en la preservació de l’entorn natural i el medi ambient, no ja per preservar la
diversitat biològica sinó per
preservar la pròpia espècie

humana.
Més de 120 persones
van participar en els diferents actes de la Diada, que
van continuar de manera
més festiva amb un concertvermut del grup Lauzeta, un
dinar popular, un recital de
poesia i com a acte de cloenda, amb la representació
teatral titulada “Proelium”,
càrrec del grup Komando
banyera, dels Diables de
Balaguer.

COMARCA

Deu bloguers de viatges d’arreu del
món visiten la zona del Montsec
El passat dia 4, 10
bloguers de viatges d’arreu
del món especialitzats
en natura i aventura van
visitar el Montsec, amb
un programa coordinat
pel Consell Comarcal de
la Noguera conjuntament
amb el Patronat de Turisme
de les Terres de Lleida.
Van poder gaudir del
congost de Mont-rebei i
del cel del Montsec, que
compta amb la certificació
de Destinació Turística
Starligth, i està avalat per
la UNESCO com un dels
millors cels del món per
l’observació dels estels, a
través de la visita al Parc
Astronòmic Montsec.
Ta m b é v a n d e g u s t a r
productes autòctons del
territori.
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Taller de cuina vegetariana a la
setmana cultural de Menàrguens

La visita va tenir lloc el passat 4 de maig aprofitant
la trobada mundial de bloguers que s’ha realitzat a
principis de maig a la localitat de Lloret de Mar

Taller de cuina a Menàrguens

Bloguers al Montsec

El passat 26 d’abril,
l’Associació de dones
La Clau de Menàrguens,
va col·laborar dins del
programa de la Setmana
Cultural organitzada per
l’Ajuntamernt, amb un
taller d’elaboració de cuina vegetariana ofert pel

cuiner Silvestre Brufau.
Es varen elaborar dos
plats d’aquesta cuina,
la qual cada vegada té
més adeptes. Hi va haver
molta participació dels
veïns de la població, que
van estar satisfets de les
demostracions.
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El 24 de maig, 8 candidats es
disputen l’alcaldia de Balaguer

Lloc i data de naixament:
Balaguer, 29 de febrer de 1964.
Estudis: Llicenciat en Física, Matemàtiques i Història. Doctor
en Física.
Professió: Professor Titular d’Universitat.
Un líder polític: Franklin Delano
Roosevelt.
Un escriptor:
Francisco de Quevedo.
Una pel·lícula:
Centaures del desert.
Un llibre: 20.000 Llegues de viatge
submarí.
Un cantant o grup musical: Led Zeppelin.
Un esport: Futbol.
Un plat: Pop a la gallega.
Un projecte concret per Balaguer:
Pla de reactivació econòmica
per tal de donar suport al comerç
i teixit empresarial de Balaguer.
Un desig per Balaguer:
Que es recuperi econòmicament
el més aviat possible per tal que
la gent pugui trobar feina i gaudir d’una vida plena.
Com veus Balaguer d’aquí a 10 anys?
Sóc optimista. El futur depèn de
nosaltres. Em vull imaginar una
ciutat en plena activitat.

Jordi Ignasi Vidal

Lloc i data de naixament:
Balaguer, 17 de febrer de 1965.
Estudis:
Enginyer agrònom.
Professió: Tècnic ambiental.
Un líder polític:
Benjamin Franklin.
Un escriptor: Antonio Tabucchi.
Una pel·lícula: Algú va volar sobre
el niu del cucut.
Un llibre:
El procés de Franz Kafka.
Un cantant o grup musical:
Antònia Font.
Un esport: Bàsquet.
Un plat: Esqueixada de bacallà
(estiu) i fricandó (hivern).
Un projecte concret per Balaguer:
El sector agroalimentari com a
instrument per a la creació de
riquesa i treball estable.
Un desig per Balaguer:
Molt menys atur, més activitat
cultural, més equitat, més solidaritat, més llibertat.
Com veus Balaguer d’aquí a 10 anys?
Amb un sector industrial i agropecuari fort que permeti estirar
del sector comerç i de serveis.
Per tant, menys atur i desigualtats. Culturalment fort i ambientalment sostenible.

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

Carlos Garcia

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

Lloc i data de naixament:
Balaguer, 28 de març de 1960.
Estudis: Ciències empresarials.
Professió: En els darrers quatre
anys, alcalde.
Un líder polític: Artur Mas.
Un escriptor: Quim Monzó.
Una pel·lícula: Exodus.
Un llibre:
Una hisenda a la catalana de
Joan Iglesias.
Un cantant o grup musical:
Raimon.
Un esport: Tennis.
Un plat: Coca de samfaina.
Un projecte concret per Balaguer:
La integració de la línia ferroviària al teixit urbà de la ciutat.
Un desig per Balaguer:
Que hi hagi ocupació per tal
que tothom pugui viure amb
dignitat.
Com veus Balaguer d’aquí a 10 anys?
Una ciutat amb qualitat de vida,
activa econòmicament, culturalment i esportivament, i un
referent en un país lliure.

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

Josep Maria Roigé

Durant la campanya electoral tots els grups polítics han
explicat per diferents mitjans les seves propostes per la
ciutat de Balaguer, de cara als propers 4 anys
Joan Maria Molins

Lloc i data de naixament:
Tremp, 21 de novembre de 1958.
Estudis: Batxillerat.
Professió: Autònom.
Un líder polític:
Mariano Rajoy.
Un escriptor:
Ernest Hemingway.
Una pel·lícula:
El padrino.
Un llibre:
El viejo y el mar.
Un cantant o grup musical:
The Beatles.
Un esport: Futbol.
Un plat: Qualsevol dels que fa la
meva dona.
Un projecte concret per Balaguer:
És difícil dir-ne un de sol... El
soterrament del tren de la Pobla,
la construcció de la variant del
Secà, rebaixar impostos i taxes...
Un desig per Balaguer:
Una ciutat més oberta pensada
pels balaguerins i sense atur.
Com veus Balaguer d’aquí a 10 anys?
Si s’apliquen les polítiques del
PP en ocupació, una ciutat
sense atur.

ELECCIONS MUNICIPALS

Economia i treball eixos bàsics
de la campanya electoral

Lloc i data de naixament:
Balaguer, 9 de setembre de 1987.
Estudis: Arquitectura Tècnica i
Sobreestants.
Professió: Arquitecte Tècnic.
Un líder polític:
Albert Rivera.
Un escriptor:
García Márquez.
Una pel·lícula:
La vida es bella.
Un llibre:
El Monje que vendió su Ferrari.
Un cantant o grup musical:
Estopa.
Un esport: Futbol Sala.
Un plat:
Coca de samfaina i arengada.
Un projecte concret per Balaguer:
Un projecte ambiciós en promoció econòmica, comerç i
innovació. Més transparència i
participació ciutadana.
Un desig per Balaguer:
Reduir la taxa d’atur i ajudar
a les famílies que ho estant
passant més malament degut
a la crisi.
Com veus Balaguer d’aquí a 10 anys?
Una capital de comarca de referència i capdavantera. Líder en
atenció a les persones.

Carles Mateu

Lloc i data de naixament:
Balaguer, 15 d’agost de 1982.
Estudis: Gràfica publicitària.
Professió:
Artesà i dissenyador gràfic.
Un líder polític:
David Fernàndez.
Un escriptor:
Teresa Pàmies.
Una pel·lícula:
Terra i Llibertat.
Un llibre:
Victus.
Un cantant o grup musical:
El fill del Mestre.
Un esport: Futbol.
Un plat: La coca de samfaina del
meu avi.
Un projecte concret per Balaguer:
Uns pressupostos participatius,
on tots els balaguerins i balaguerines puguin decidir com i on es
gasten els seus diners.
Un desig per Balaguer:
Que la gent que està sense feina
trobi un lloc de treball digne i de
qualitat.
Com veus Balaguer d’aquí a 10 anys?
Una ciutat viva i participativa,
socialment justa i cohesionada,
econòmicament pròspera i nacionalment lliure.

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

Albert López

Nous partits que es presenten en aquestes eleccions per
primer cop a Balaguer, i noves cares al front d’alguns dels
partits que representen a la ciutat

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

Lloc i data de naixament:
Lleida, 24 de juny de 1989.
Estudis:
Enginyer Tècnic Industrial,
especialitat mecànica.
Professió:
Cambrer.
Un líder polític:
Julio Anguita.
Un escriptor:
Ken Follet.
Una pel·lícula:
V de Vendetta.
Un llibre:
El món de Sofia.
Un cantant o grup musical:
The Beatles.
Un esport:
Snowboard.
Un plat:
Cargols a la llauna.
Un projecte concret per Balaguer:
Pla de rescat social.
Un desig per Balaguer:
Igualtat social.
Com veus Balaguer d’aquí a 10 anys?
Més just i amb més vida.

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

Àlex Mezcua
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Joan Pla

Lloc i data de naixament:
Balaguer, 18 d’octubre de 1970.
Estudis:
FP d’electricitat i electrònica.
Professió:
Operador de planta.
Un líder polític:
Lula Da Silva.
Un escriptor:
Manuel Vázquez Montalbán.
Una pel·lícula:
El mensajero del futuro.
Un llibre:
La cabaña del tio Tom.
Un cantant o grup musical:
Bon Jovi.
Un esport: Futbol.
Un plat: Paella.
Un projecte concret per Balaguer:
Treballar més al dia a dia, solucionant les necessitats del
ciutadà, enlloc d’embarcar-nos
en obres faraòniques.
Un desig per Balaguer:
La instauració d’indústries per
acabar amb l’atur.
Com veus Balaguer d’aquí a 10 anys?
Pensant amb el cor, molt millor
que ara.
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Commemoren el 25è aniversari del
Telescopi Espacial Hubble
El passat dijous dia 23
d’abril es commemorà arreu
del món el 25è aniversari del
Telescopi Espacial Hubble.
Aquest telescopi

és fruit d’un projecte de
col·laboració entre l’Agència
Espacial Europea (ESA) i la
americana (NASA) i des de
la seva posada en marxa

Imatge commemorativa

l’any 1990 ha obtingut
nombroses resultats
científics d’alt impacte, així
com ha pogut generar gran
quantitat d’imatges per la
difusió de l’astronomia.
En motiu del 25è
aniversari l’Agència
Espacial Europea va
seleccionar 50 institucions
vinculades a la recerca o la
divulgació de l’astronomia
per participar en la
descoberta de la imatge
commemorativa d’aquest
aniversari. Aquesta imatge
de gran format es va penjar
a la façana del Consell
Comarcal, ens gestor del
Parc Astronòmic.

El Grup d’Art 4 celebra el seu 20è
aniversari amb diferents activitats
L’Associació Cultural
Grup d’Art 4, de Balaguer,
celebra durant aquest 2015
el seu vintè aniversari.
Organitzarà una sèrie
d’activitats com ara concerts,
conferències i exposicions.
La primera activitat serà
l’exposició antològica amb
el títol “20 Anys junts amb
l’Art i la Cultura”.
La inauguració serà
el divendres 5 de juny a
les 8 de la tarda a la Sala
de l’Associació situada a
la Plaça Mercadal, 46 als
baixos de Cal Portella.
En aquesta exposició
antològica hi haurà obres
cedides per persones

Sala d’Art 4

vinculades a l’associació.
La podreu veure durant
tot el mes de juny, els

divendres i dissabtes de 19
a 21 hores i els diumenges
de 12 a 14 h.

Xerrada a la Biblioteca sobre
l’addicció dels joves a internet

Biblioteca

El passat 13 de maig,
la Biblioteca va acollir
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 entre els joves.
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Un centenar de persones assisteixen a
l’acte de la Nit dels Museus a Balaguer
El Museu de la Noguera i el Centre d’Interpretació
de l’Or del Segre organitzen l’activitat “No hi voldria
ser ni per l’or de Balaguer”

La Nit dels Museus

El passat dissabte 16 de
maig es va celebrar la Nit
dels Museus, una iniciativa
del Consell d’Europa per la
qual més de quatre mil museus de 40 països obriren
portes fins a la matinada.
Els dos museus de Balaguer, el Museu de la Noguera i el Centre d’Interpretació
de l’Or del Segre, es van
sumar a la iniciativa amb
l’activitat “...No hi voldria
ser ni per l’or de Balaguer”,
un recorregut guiat dirigit
per la directora del Museu,
Carme Alòs que va fer un
breu recorregut per les
sales del Museu de la Noguera, fent especial èmfasi
a la importància de l’aigua
del riu Segre en temps en
que la ciutat va estar dominada pels àrabs. Així com
les cites de la bibliografia

La Nit dels Museus

àrab que fan esment de
l’existència i l’explotació de
l’or del Segre a l’Edat Mitja.
El centenar de participants a l’activitat van fer
un recorregut pel Centre
Històric, passant pel carrer
Miracle, Plaça Mercadal,
Carrer d’Avall, la Reguereta,
carrer del Pont, el Pont de
Sant Miquel i es van dirigir
cap al Centre d’Interpretació de l’Or del Segre, on les
responsables del Centre
Mireia Subirada i Carme

Brusau, van fer una visita
guiada a la part expositiva
del Centre i una demostració de com es busca l’or a
la zona preparada per fer-ho
del centre.
La visita va acabar amb
un tast de l’actual or líquid
de la Noguera, com és l’oli
verge d’oliva de diferents
molins de la nostra comarca i una copa de vi que
donava pas al Dia Internacional dels Museus del 17
de maig.
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
El batec del temps
Autor: Cari Ariño
Gènere: Novel·la

Fascinant
història
d’una nissaga de dones
des del 1920 fins al 1995. Un
relat addictiu sobre la lluita
de tres heroïnes –àvia, filla
i néta- que sobreviuen als
prejudicis i els sotracs de
la seva època. A través de
les seves pàgines, coneixerem de primera mà els
petits i grans canvis del segle XX, des de la Dictadura de Primo de Rivera fins
a les portes del mil·lenni
actual, que incideixen en
el cor i la vida dels seus
entranyables i emotius
personatges. El batec del
temps és la primera novel·
la d’aquesta escriptora que
s’erigeix com una nova veu
que desborda talent i qualitat literària en el panorama
de les lletres actuals.

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

Fa cent mil anys, l’Homo
sapiens era un animal insignificant que s’ocupava de
les seves coses en un racó
de l’Àfrica i compartia el
planeta amb almenys cinc
espècies més d’humans. El
seu paper en l’ecosistema
no era gaire més important
que el de les cuques de llum
o els goril·les. De sobte,
però, fa setanta mil anys, un
canvi misteriós i profund en
les seves habilitats cognitives el va convertir en l’amo
del món. Avui dia només hi
ha una espècie humana a
la Terra. Nosaltres. L’Homo
sapiens. Com s’ho va fer per
aconseguir extingir la resta
de les espècies d’humans
i gairebé la meitat dels mamífers terrestres més grans
del món?

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

Sàpiens: una breu
història de la humanitat
Autor: Yuval Noah Harari
Gènere: Història

Museo
Autor: Susan Verde
Gènere: Infantil (+4)

Quina bona manera
de fer entrar els nens
al museu! Quina bona
manera de fer-los
descobrir l’emoció i el
sentiment de trobarse davant una obra
d’art. Aquest conte ens
descobreix totes les fases
emocionals per on passa
la nena protagonista.
Des del batec del cor
davant del primer quadre
que li provocarà un
estat d’alegria, seguit
de la imaginació amb el
següent, i el despertar
dels diversos sentiments
provocats per tot el
conjunt artístic del museu.
Tota una experiència. Un
llibre juganer i un petit
homenatge a l’art que es
dirigeix als més petits.

El racó del poeta

Miquel Trilla

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

Indesinenter

S’havia aplanat l’ombra des de les muralles
fins al parc amb sorra, vaixell i tobogan,
gronxadors, casetes i una font del poble
on els més infants guerregen amb l’aigua.
Jugaven la canalla al parc de vora el riu,
prop de l’escull, tocant just al morter,
a la nova passarel·la. Espio pel balcó,
mirador encantat des d’on s’albira
al fons Santa Maria, la talaia del Sant Crist,
el riu Segre i la Muralla. Fugaçment,
escairat apunta al capdamunt, alterós i rústic,
un lloc immarcescible atiant l’infància,
aquella vella infància d’ulls brillants,
sense parcs ni tobogans, que em porta silenci.
Deleixo abastament aquella part opaca de la vida
en que res, gairebé res ja no es recorda.
El seu pòsit és, però,
la blanor de l’aigua, la vida amb senzillesa
i potser també, com diuen els savis,
el moll de la saviesa que han forjat els anys.

C U L T U R A << 17

Francesc Culleré guanya el X Premi de
Poesia Joan Perucho “Vila d’Ascó”
El balaguerí Francesc
Culleré va guanyar el X Premi
de Poesia Joan Perucho
amb “A l’ombra del record”,
un recull de poemes a través
dels quals aprofundeix en
la vida i l’obra del poeta
lleidatà Màrius Torres.
El Sopar Literari “Vila
d’Ascó”, que va aplegar la
nit de dissabte 9 de maig,
a més de 180 persones, va
ser l’escenari d’entrega dels
Premis “Vila d’Ascó” 2015,
un conjunt de guardons que
tenen la voluntat d’estimular
la producció literària en
català.
El Premi de Poesia
Joan Perucho “Vila d’Ascó”
consisteix en la publicació
del llibre per part d’Editorial
Meteora i una quantitat de
2.400 euros.

El Palauet de la Muralla acull
el concert “Sons del palauet”

Francesc Culleré guanya el premi amb l’obra “A
l’ombra del record”, recull de poemes que
aprofundeixen en la vida i l’obra de Màrius Torres

Palauet de la Muralla

Francesc Culleré recollint el premi

Una seixantena de
persones van assistir el
passat divendres 15 de
maig, al concert “Sons
del Palauet” que va acollir
el Palauet de la Muralla,
al carrer Miracle de Balaguer.
Els músics Alex Rosanes i Isidor Rosich van

oferir un concert amb interpretacions de l’Aria de
Fiorenza de Kapsberger,
la Sonata en Sol Major
de Händel, la Història del
tango de Piazzola i una
sèrie de músiques populars brasileres de Celso
Machado. En acabar es
va servir un refrigeri.
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El Balaguer empata davant l’Igualada i el
Santboià i porta deu jornades sense perdre
FUTBOL>> L’equip, ha
aconseguit la
permanència, i s’ha
merescut guanyar en els
dos partits disputats
10/05/2015

BALAGUER
IGUALADA

2
2

17/05/2015

BALAGUER
SANTBOIÀ

0
0

Classificació
Primera Catalana
1. Morell........................67
2. Santboià ...................64
3. Catllar........................57
4. Rapitenca..................50
5. Torredembarra.........49
6. Amposta....................47
7. Sant Ildefons............47
8. Balaguer.................. 46
9. Reddis.......................44
10. Lleida B...................43
11. Viladecans..............43
12. Vilanova..................43
13. Almacelles..............38
14. Igualada..................38
15. Tàrrega....................36
16. Juventud.................30
17. Mollerussa..............25
18. Torreforta ...............19

Albert Jimenez intenta marxar del seu marcador

El Balaguer continua en
un moment dolç i continua
sumant jornades sense conèixer la derrota. Ja en van
deu des de la darrera derrota,
i en aquesta quinzena, un
cop aconseguida la salvació

matemàtica, ha jugat sense
pressió aconseguint dos
empats complicats davant
l’Igualada i el Santboià. El
primer empat va ser a dos
gols després d’avançar-se al
marcador per 2-0. Però una

Els jugadors es recordaren de Victor Darias

nefasta actuació arbitral va
fer que expulsessin injustament a Isaac i finalment va
arrodonir la seva actuació
amb un penal inexistent al
temps de descompte.
Aquest diumenge van
empatar davant el Santboià,
en un partit igualat davant
d’un dels millors equips de
la categoria.
La nota negativa
d’aquests partits ha estat la
lesió de Victor Darias, que
segurament l’apartarà durant uns mesos dels camps
de futbol. Els jugadors van
vestir una samarreta donant
ànims al centrecampista
balaguerí.
La nota positiva ha estat
el retorn d’Andreu Martínez
després de mesos lesionat, i

el debut, el passat diumenge
de dos jugadors del juvenil,
com Aleix Llusà i Henard
Mestres amb el primer equip.
Aquest diumenge es
desplacen a Tàrrega i rebran
a l’Almacelles en la jornada
final.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Iban Parra........... 9
2. Yerai Darias........ 5
3. A. Monforte......... 4
4. M. Sanchez......... 4
5. Jordi Clivillé....... 3
6. J. Figuerola......... 3
7. V. Darias.............. 3
8. J. Martinez.......... 2
9. Pau Solanes....... 2
10.M. del Aguila..... 1
11. M. Rdguez......... 1
12. I. Solanes.......... 1
13. Ferran Rius....... 1
14. Adrià Fdez......... 1
15. A. Jimenez........ 1
16. Xavi Bonet........ 1
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
24/05/2015 -- 17 h
Camp Municipal
de Tàrrega

Tàrrega | Balaguer
------------------------------------31/05/15 -- 12 h
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Almacelles

Alfred
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El Teu Perfum-Racó Ibèric guanya el
Campionat 5 nacions de Futbol Sala
FUTBOL SALA>> En la lliga regular han acabat
empatats a punts amb Cal Xirricló

Equip el teu perfum-Racó Ibèric

Tan sols en l’edició
de la temporada 2012-13
del Trofeu V Nacions de
Futbol Sala hi ha registre
d’empat entre el primer i el
segon classificats de la lliga
regular.
Aquest cop l’equip El
Teu Perfum Racó Ibèric es
va proclamar campió tot i
perdre en la darrera jornada
de la lliga i empatar a punts
amb el segon classificat,
l’equip de Cal Xirricló, que
un any més es va quedar
a les portes d’aconseguir
el títol del campionat a
l’haver perdut els dos
enfrontaments directes
amb el campió.

El sènior masculí del C.B. Balaguer es
queda a les portes de l’ascens a Segona
BÀSQUET>> Jornada 30 i

darrera del campionat sènior
masculí de 3a Catalana, on
el C.B. Balaguer, va guanyar
còmodament al Bàsquet
L’Arboç, que tot i la victòria,
i a més, sense conèixer com
a local la derrota aquesta
temporada, no va ser suficient
per aconseguir l’ascens de
categoria. El Balaguerins van
fer la seva part, fer un bon partit
contra L’Arboç, on gràcies
a una bona defensa durant
molts moments del partit, va
fer que no perillés el resultat i
oferir una victòria en la darrera
jornada de lliga. Després del
matx, calia esperar a que el
Tàrrega perdés com a visitant

C.B. Balaguer sènior masculí

a la pista del Reus. Per poc,
però, no va poder ser, ja que
el Tàrrega va sumar, cosa
que deixa al Balaguer a tocar

d’un ascens que ho a tingut a
tocar durant moments de la
temporada, gràcies sobretot
a la seva millora com a equip.

El sènior femení del CB
Balaguer aconsegueix
l’ascens a Primera Catalana

Sènior femení del CB Balaguer

BÀSQUET>> La
victòria a la pista del
Cervera en el derbi
lleidatà ha permès
l’ascens a Primera
22a victòria del sènior
femení al Campionat de
Catalunya de segona
categoria. Derbi, que
enfrontava a 2 equips de la
part alta de la classificació.
El Cervera, amb opcions
d’aconseguir encara la 2a
posició que dóna accés
a l’ascens directe a 1a
catalana.
Així, el partit es
presentava d’allò més
igualat i interessant. La
victòria del Balaguer
suposava l’ascens a 1a,
un any després de quedarse a les portes.
Primer quart de domini
local, les jugadores del CB
Balaguer, sense tensió, ni

ritme, ni encert veien com
les locals marxaven 13 a 5
en els primers minuts de
joc.
Després d’un temps
mort, l’equip reacciona
i tanca el període amb
un ajustat 15 a 13. A
partir d’aquest moment
els següents 20 minuts
són de domini de les
noies de Balaguer que
aconsegueixen un
parcial de 15 a 32 que
ens permet afrontar el
darrer període amb un
avantatge clar. Malgrat
l’esforç del Cervera per
reduir distàncies, la
defensa visitant va ser
èpica i va aguantar tots
i cadascun dels intents
de les locals per tornar
a ficar-se dins del partit.
Així, s’aconseguia la
victòria per 37 a 45 i el
corresponent ascens a 1a
catalana. Victòria des de
la defensa, el control del
rebot i el treball.
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El CTT Balaguer Villart Logístic perd a
Cartagena, però consolida la 3a posició
TENNIS TAULA>> La lesió de Tingting Wang a
l’escalfament va condicionar negativament el joc

CTT Balaguer Villart Logístic

E l B a l a g u e r Vi l l a r t
Logístic va caure per un
clar 4 a 0 en la seva visita
al líder, l’UCAM Cartagena,
en un encontre en el que
tot ja estava decidit i que
no modifica ni la primera
posició a la lliga del
Cartagena ni la tercera del
Balaguer.
L’encontre va començar
malament quan, en l’escalfament, Tingting Wang es
va lesionar, cosa que va condicionar el joc de tot l’equip.
Ara les balaguerines es
preparen per als campionats
d’Espanya que es disputaran
a Antequera (Màlaga) entre
el 19 i el 28 de juny.

Gerard Nadal participa a la Tuna Race
Balfegó, una travessia de 5 quilòmetres
NATACIÓ>>

El passat
diumenge dia 10 de maig, el
nedador del Club Esportiu
Natació Balaguer, Gerard
Nadal va participar a la Tuna
Race Balfegó, travessia
que consisteix a recórrer 5
quilòmetres a la costa de
l’Ametlla de Mar.
En Gerard aconseguí la
25a posició en la categoria
sub35 i la 73a posició
absoluta amb un temps
de 1 hora 09 minuts i 13
segons.

Gerard Nadal

La Caixa i Creu Roja
col·laboren en la Cursa del Foc
per fer-la més solidària

Sortida de la Curs del Foc 2014

La Caixa donarà 5
euros a Creu Roja per
cadascun dels
participants a la
Cursa del Foc
La Cursa del Foc
de Balaguer, que se
celebrarà el dissabte
20 de juny a partir de
les 22.15 hores, serà
aquest any més solidària
que mai. Si en les dues
anteriors edicions
els corredors havien
d’aportar aliments a
canvi de quedar exempts
de pagar la inscripció,
enguany la prova compta
amb la participació de
La Caixa i de la Creu
Roja, que ajudaran a
accentuar el vessant

social de la prova.
Així doncs, a
banda de mantenir les
donacions per al banc
d’aliments local, l’Obra
Social de ”La Caixa”
aportarà 5 euros per
cada participant a
Creu Roja La Noguera,
entitat que destinarà
els diners al projecte
Aliança Humanitària per
a l’Alimentació Infantil.
Així ho va explicar el
director de l’oficina 012
de la plaça Mercadal,
Miquel Garcia, qui va
afegir que la contribució
amb les activitats que
s’organitzen al municipi
forma part dels actes
commemoració del
centenari de l’obertura
d’aquesta primera
oficina a Balaguer.

ESPORTS

Una nova edició de la Triatló de Muntanya
posarà a prova als millors esportistes
La Triatló de muntanya de Balaguer es celebrarà el
proper diumenge 31 de Maig a la Noguera

Triatló de Muntanya de Balaguer

El proper diumenge 31
de maig, arriba el Triatló de
muntanya de Balaguer.
Amb la consolidació a
la ciutat del Club Esportiu
Pedala.cat, el triatló de
muntanya ha guanyat en
interès i participants. Ja sigui
pel gran nombre de socis
a les files del club, per la
mateixa espectacularitat de
la prova, per ser l’únic en la
seva categoria, pels fabulosos
paratges i entorns que ens
porta el recorregut, o fins i
tot per la mateixa duresa i
exigència del circuit, fan del
triatló de muntanya una prova
que consta de tres esports com
són l’atletisme, natació i btt.

Èxit de participació en la primera Volta
al Pantà de Sant Llorenç
El passat diumenge 17, es
va celebrar la primera Volta
al pantà de Sant Llorenç,
amb un recorregut de 8.400
metres i uns 100 metres
de desnivell positiu que es
podien fer com a cursa de
fons o com a caminada.
Tant la sortida com
l’arribada es va fer a la
platjeta de Sant Llorenç
i la prova esportiva va
estar organitzada pel Club
Pedala.cat de la capital de
la Noguera.

Volta al pantà de Sant Llorenç
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Arriba la VII edició de la
Marxa Cicloturista MontsecMontsec, el 23 de maig

Marxa Montsec-Montsec de l’any passat

La Marxa Cicloturista
Montsec-Montsec arriba
a la seva VII edició el
proper 23 de maig. La
cita està plenament
consolidada dins el
calendari i ha esdevingut
una de les marxes de
referència del panorama
català, on figura entre les
més multitudinàries. En
aquest sentit, cal dir que
enguany espera uns 900
participants, una xifra
que suposaria el seu
rècord, amb ciclistes
provinents d’arreu de
l’Estat espanyol.
Una jornada no
competitiva que es
desenvolupa sobre
carreteres obertes.
Balaguer és el punt de
sortida i d’arribada, a

més del centre neuràlgic
de la jornada. Com en
edicions anteriors, els
participants podran optar
entre tres recorreguts de
diferents nivells: el més
dur, de 190 kilòmetres i
3.300 metres de desnivell,
anirà fins a Terradets
passant per Gerb i el Port
d’Àger, per després tornar
per Vilanova de Meià,
Fontllonga i Camarasa; el
segon, de 140 kilòmetres i
2.050 metres de desnivell,
va també fins a Terradets,
però torna per Gavet,
Comiols i Artesa de
Segre; el tercer, de 80
kilòmetres i 1.300 metres
de desnivell, va fins a
l’estació de tren d’Àger
i torna per la Baronia i
Camarasa.
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OPINIÓ
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C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

En dos dies, practicament dins unes hores s’ha
d’anar a complir un deure
ciutadà: anar a votar. I de
sempre he dit que un passotisme de no fer-ho no es
pot justificar per cap raó
que un pugui relluir. I pot
resultar xocant que això ho
digui una persona com jo
que mai he amagat que no
vaig ser cap lluitador per
recuperar la llibertat “democràtica”. Jo sempre he estat
amb la majoria silenciosa,
no aplaudint però tampoc
cridant. No dient que estavem en una nit fosca, ni
presentant falses ferides de
tota mena, ni frustracions
anímiques sense poder-les

comptar. Podríem dir que
la meva vida va ser normal
dins aquell silenci de la majoria social d’un altre temps.
La “democràcia” va portar
als “herois” més vius a recollir els premis als seus “patiments”. Jo no en demano
cap ni en vull cap. Continuo
essent membre d’aquest silenci, que no puc aplaudir el
que fan i que no vull cridar
davant del que diuen. Sols
una cosa ha canviat substancialment; el dret d’anar
a votar. Si l’opinió personal
lliga amb moltes altres veurem canvis de cara i potser,
dic potser, canvis de maneres de fer. El moll de l’os
serà el mateix, no oblideu

Compromís

Josep Ma Roigé, Candidat de Convergència i Unió a l’alcaldia
de Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentar-se a unes eleccions municipals és adoptar
un compromís amb tota la
ciutadania. Tots els candidats presentem propostes
que han de permetre a les
balaguerines i balaguerins
escollir quina els sembla la
millor opció. És bo, per tant,
conèixer totes les propostes.
No obstant, quin és, passades les eleccions, el grau
de compliment d’aquest
compromís que ara s’adopta? És en aquest sentit que
voldria reflexionar amb vosaltres, si m’ho permeteu.
- Els compromisos han
de ser factibles.
És relativament fàcil
omplir el programa amb
mesures que sonen molt
bé, però que després no es
té capacitat de complir. No
ens podem comprometre a
crear llocs de treball ni prometre ajudes que després

legalment no es poden materialitzar.
- Els compromisos han
de ser concrets.
No s’hi val a dir que abaixarem els impostos, sense
concretar quins i en quina
quantitat, i el que és més
essencial, com ho farem
després per equilibrar els
comptes de l’Ajuntament.
- Alguns compromisos
no depenen únicament
d’una opció política.
Tots els partits ens podem comprometre a treballar junts per Balaguer i després, a l’hora de la veritat,
actuar amb criteris de partit
o personals. Hem de saber
administrar la confiança
que ens donen els ciutadans
a favor de Balaguer i no en
contra del govern de la ciutat, sigui quin sigui el seu
color polític.
- La validesa del compro-

mai això que us dic. L’Estat
dins el món està muntat, i
així continuarà.
Aquests que busquen
marques blanques per camuflar missatges massa
extremistes amb cues i
mànigues arremangades,
els veurem canviar com els
vestits de vellut de Felipe
González i el Guerra. I suavitzaran la seva parla i el seu
tarannà, per que passaran
a ser “casta”. Això no vol
dir que hi hagi algun alumne una mica “distret”, que
cregui que amb ell la ciutat
pot canviar, i en aquests
moments hagi tingut la idea
ben criticable de clavar la
seva fotografia amb claus
als arbres. Tot un exemple
de la delicadesa dels seus
principis. Tot un detall.
Una sèrie de partits i
processos de regeneració

democràtica diuen, fan pinya amb un objectiu comú,
fer fonedissa a CiU. Amb el
temps potser ho aconseguiran, ara no. Massa gent ha
vist i estem veient, els seus
vertaders objectius i preveuen temps insegurs i neguitosos. I certamen això ho
vol només el “lumpen”, (paraula de Fidel Castro), de la
nostra societat. Aquesta societat extremadament igualitària que ells pretenen, ni
en els convents pot existir.
Fins els comunistes, tan ben
preparats i lluitadors amb
l’indiscutible número 1 contra el franquisme, han anat
recollint el seu velam i amb
quatre mocadors i el seu
propi buf per anar suran per
aquest món actual.
Certament ara és l’hora
dels que no tenen vergonya.
D’aquells que pels deu se-

gons de popularitat que poden obtenir, venen imatges
del rellevant protagonisme
del poble. O d’un món diferent en una Itaca sempre
somiada i mai aconseguida.
Però Déu n’hi do de la cara
que hi foten, i com menteixen!! Es pot aconseguir tot
des del Municipi, segons
ens ho pinten, i tots podem
recordar i tenir present que
sols és ben nostre el deute
fruit d’uns somnis que no té
per no tenir, un model de ciutat com a objectiu. Cal pregar per estar ben confessats
davant de tota aquesta pluja
de missatges salvadors, que
de nou nats ja es canvien de
nom, de Podemos a Ara sí,
aviat no els coneixerà ni el
seu pare.
Amb el nas tapat, però
aneu a votar, no tot està podrit.

mís ha d’anar avalada per
les actuacions.
La majoria de forces polítiques que ens presentem
en aquestes eleccions municipals tenim una història,
una manera de ser i fer que
vostès ja coneixen. L’heu vist
en l’àmbit municipal o en
administracions superiors.
Nosaltres, CIU, al govern
municipal; el PP, a Madrid, o
el Tripartit (PSC-ERC-ICV) a
la Generalitat.
Feta aquesta reflexió, us
faig una proposta: guardeu
tota la propaganda electoral i useu-la, en les properes
eleccions, per comprovar el
grau de confiança que us
mereix cada opció, d’acord
amb el grau de compliment
de les seves propostes.
Per part nostra, la gent
de CiU us hem tramès a
casa vostra uns butlletins
informatius, on hem volgut,
d’una banda, presentar la
feina que hem fet durant
aquesta legislatura (complint la major part dels
compromisos adquirits fa
4 anys), tot i la complica-

da situació financera de
l’Ajuntament l’any 2011. I
de l’altra, adoptar uns nous
compromisos de cara al període 2015-2019 a partir del
coneixement real que tenim
de l’Ajuntament i, en conseqüència, de la possibilitat de
complir-los. Observeu que,
a més a més, van signats
per tota la candidatura.
En aquests butlletins només ens ha faltat concretar
un compromís, el referent
als principals impostos, la
qual cosa vull esmenar en
aquest escrit. Ara que som
coneixedors de la situació
de les finances municipals,
després d’haver-les endreçat en els darrers quatre
anys, us puc dir que el podrem complir durant la propera legislatura sense que
aquest equilibri perilli.
Ens comprometem a
no apujar l’IBI (contribució)
més que l’IPC. Amb tot, ens
fixem l’objectiu de només
augmentar-lo la meitat de
l’IPC, sempre que els números globals ens ho permetin.
Ens comprometem a

congelar les taxes d’aigua
i d’escombraries durant els
primers dos anys de la legislatura (2016 i 2017) i intentarem, sempre en funció
dels resultats econòmics
globals, fer el mateix en els
següents dos anys.
Ens comprometem a no
augmentar les taxes de les
llars d’infants municipals
durant dos anys, gràcies a
l’esforç de contenció fet en
la passada legislatura que
ens ha permès equilibrar els
comptes d’aquest servei.
Per acabar us vull demanar, amb tota humilitat
però amb la convicció d’haver fet correctament la feina, el vot pel proper 24 de
maig; perquè som la gent
de Convergència i Unió qui
ens comprometem i, el més
important, els que després
complim els nostres compromisos.

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

OPINIÓ

Balaguer demana canvi

Ara és l’hora de les persones

Benvolguts ciutadans,
el pròxim 24 de Maig estem
cridats a les urnes per escollir els nostres representants municipals per als
propers 4 anys.
Tinc l’honor i el plaer
de presentar-me com a cap
de llista i liderar un equip
de persones que ha donat
un pas endavant per participar de la vida pública
i alhora contribuir amb el
seu gra de sorra per fer de
Balaguer una ciutat més
oberta, més pròspera i més
participativa.
En tot aquest temps,
com a Balaguerí nascut
i viscut a la ciutat durant
28 anys m’he adonat que
milers de balaguerins compartim un mateix somni:
El somni d’un Balaguer. El
somni, d’una ciutat sense
bàndols, el somni, d’un
Balaguer just. És l’hora de
mullar-se. Reconeixem que
no ha estat fàcil arribar fins
aquí, hem viscut moments
durs, per de tot això hem
après, i avui som més forts.
Som nous, però no novells.
Perquè és legítim resignar-se i seguir confiant en
els de sempre, però també
és legítim somniar i voler
canviar Balaguer.
Nosaltres elegim somniar, i elegim somniar perquè sabem que la il·lusió
és més poderosa que la por
i la ràbia. Ara més que mai
crec que ens convé un canvi en el govern municipal,
més proper, més humà,
amb més tarannà. Que
prioritzi l’atenció a les persones i fomenti la reactivació econòmica i la creació
d’ocupació.
És per això que us presentem la proposta del
nostre programa d’objectius i actuacions principals
de cara al proper mandat
a la ciutat. Comencem a
traçar les línies d’actuació
amb propostes i projectes
per la nostra ciutat. Treballant pensant en el futur

VOLEM i PODEM governar per a les persones.
Això significa fer una gestió amb total transparència, fomentar la participació ciutadana, confiar en
la feina dels tècnics i del
personal de l'Ajuntament,
i potenciar la participació
i el compromís de tots els
grups polítics i totes les
entitats en el temes importants per a la ciutat.
Nosaltres, en comptes
de només dir-ho, ens comprometem a fer-ho.
Som un equip ampli de
persones preparades, que
treballant amb el personal
actual de l'Ajuntament,
volem governar per tal de
poder portar endavant les
nostres propostes i realitzar moltes més actuacions.
El nostre objectiu és
millorar Balaguer, com
hem demostrat també en
aquesta darrera legislatura.
Inicialment, vàrem votar la investidura de CiU
per tal de garantir l'inici
del canvi i, també, per poder dur a terme una bona
part del nostre programa

Albert López, alcaldable de Ciutadans-C’s a Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

de les persones, garantint
el present, i respectant el
passat. Per un Balaguer
equilibrat i cohesionat, orgullós del seu patrimoni
històric-monumental, modern i competitiu, líder en
educació i en atenció a les
persones. Volem treballar
per un model d’Administració transparent, eficient,
simplificat i democràtic.
Apostem per una regeneració democràtica, publicant
sous i dietes dels regidors,
així com dels grups municipals. Participació directa
dels ciutadans, en temes
tant transcendentals com
obres de gran afectació,
pressupostos...
Foment
des de l’IMPIC –a més de
la vessant cultural- per
la reactivació i impuls de
l’àrea de Promoció Econòmica. Fer de Balaguer la
capital i referent del sector
agroalimentari i productes de qualitat. Enfortir el
sentiment de capitalitat de
comarca i obrir-se al món.
Millorar les comunicacions
que ens connecten amb
les principals cruïlles viàries. Recuperar l’esperit
associatiu. Fer un pla de
desenvolupament turístic
per a la difusió del patrimoni artístic i arquitectònic.
Presentació d’un pacte anticorrupció i no pactar amb
aquells partits que portin
imputats per corrupció política a les seves llistes.
Hi ha qui pensa, que
un canvi per Balaguer no
és possible, no hi ha res
impossible. Impossible és
només una opinió. Perquè
el canvi sou vosaltres, els
milers de ciutadans que
també voleu donar un pas
endavant. Perquè el Balaguer que somiem és el
Balaguer de tots. No ens
seguiu, acompanyeu-nos.

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

Esquerra per Balaguer (EPB-AM)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

electoral.
Als plens, només hem
votat a favor si prèviament
s'havia negociat. Per això,
les propostes de CiU amb
les que no estàvem d'acord
ja no arribaven als plens
com, per exemple, la privatització dels serveis d'aigua
i l’enllumenat públic, també de l’Escola de Música, la
desaparició de l’IMPIC, etc.
Hem aprovat l'increment de l’IBI (contribució)
molt per sota de l'IPC de la
legislatura, com és de fàcil
comprovació.
Hem aprovat els diversos pressupostos, malgrat
que s'hagin presentat amb
moltíssim retard, per tal
d'evitar penalitzacions econòmiques a la ciutadania,
i no perjudicar encara més
el cobrament dels ajuts per
part de les associacions balaguerines, per poder reduir
l'enorme deute acumulat i
perquè permetien dur a terme part de les nostres propostes.
Però ara estem en una
situació diferent. I la gent
d’Esquerra per Balaguer no
pensem donar el vot a cap
candidat que no sigui el

<< 23

nostre.
Només Esquerra per
Balaguer té possibilitats
d’aconseguir ser una alternativa real i ferma a l’actual
govern municipal. A més,
som la síntesi de les dues
característiques majoritàries en aquestes eleccions
municipals a Balaguer: podrem fer un govern progressista i sobiranista.
Per una altra banda,
hem triat el nom d’Esquerra
per Balaguer, amb Balaguer
al nom, per deixar clara la
nostra independència per
decidir el què més convé a
la nostra ciutat. No estarem
lligats als possibles suggeriments que puguin arribar
des de Barcelona o Lleida.
A la nostra web ercbalaguer.cat podeu ampliar totes aquestes informacions,
consultar les actuacions
aconseguides del nostre
programa electoral durant
aquesta legislatura i, també, les propostes per a la
propera legislatura tant de
programa com de gestió de
govern.
Amb el teu vot, decideixes el futur de Balaguer
i com vols que sigui el teu
ajuntament els propers
quatre anys!
Ara és l’hora de les persones. Vota Esquerra per
Balaguer.
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El Freestyle Balaguer omple el Teatre
i reuneix 200 ballarins de Hip Hop

Montgai acollirà el proper 7
de juny, la 7a edició de Net.
Fira del Sabó
Montgai va canviar
la data de la fira del
sabó, passant-la a
principis del mes de
juny

Foto de grup dels participants

Un s 200 b a l l a ri n s i
ballarines van participar
el passat dissabte 9 de
maig, en la segona edició
del Freestyle Balaguer, un
espectacle de hip-hop que
va reunir 700 persones

al Teatre Municipal de
la capital de la Noguera,
que no es van voler perdre
aquesta representació de
ball i que enguany es va fer
en format de competició.
Els participants al Fre-

Segones classificades junior de l’Escola Municipal de Dansa

estyle Balaguer, procedents
de nou escoles d’arreu de la
demarcació de les terres de
Lleida i enquadrats en les
categories infantil, júnior i
sènior, van exhibir un bon
nivell d’execució durant
el concurs, demostrat així
que el hip-hop està en auge
entre els més joves.
Balaguer hi va estar
representada per l’Escola
Municipal de Gimnàstica
Rítmica, l’Aula Municipal
de Dansa i la Companyia
de Dansa Montse Miret,
mentre que de la resta de
la demarcació de les Terres
de Ponent hi van participar
escoles i companyies de
les poblacions de Tàrrega, Bellpuig, Lleida, Les
Borges Blanques, Arbeca i
Guissona.

Montgai, organitza
per setè any consecutiu,
el monogràfic “Net. Fira
del sabó”, el proper
diumenge dia 7 de juny.
Començaran els
actes el dissabte dia
6, que es faran unes
jornades tècniques
sobre el sabó, sota
el títol “Olis i aigües,
aplicacions en el sabó
cosmètic” a càrrec
de Miquel Crespo.
Seguint el diumenge,
“Plantes medicinals

Fira del Sabó de Montgai

de la mediterrània” a
càrrec de Eva Martínez i
“Preparació d’ungüents
en olis i plantes
medicinals” a càrrec de
Mercè Serra.
Com sempre, durant
el diumenge, hi haurà
elaboració del sabó
artesà en directe, on l’any
passat es va inaugurar
l’obrador del sabó.
També al mati es farà la
V Caminada popular pels
voltants de la localitat.
Com ja és habitual,
hi haurà espectacles de
bombolles i es podrà
veure l’exposició “El
món del sabó”. També
es podrà gaudir d’una
recreació de l’ofici
del morcaire a càrrec
del grup de teatre de
Montgai.

OCI

Centenars de visitants a la III Fira de la
Cervesa Catalana Artesana a Butsènit
Butsènit d’Urgell va
celebrar la tercera edició
de la Fira de la Cervesa
Catalana Artesana amb
bona participació de
p ú b l i c . L’ a l c a l d e d e l
municipi, Jaume Gilabert,
va comentar que l’objectiu
és que hi hagi continuïtat
del certamen i que cada any
hi hagi més cervesers que
elaborin les seves cerveses
amb totes les matèries
primeres elaborades aquí
i no importades, com
passa ara. Pel que fa al
nombre d’expositors, hi van
participar 8 productors de
cervesa artesana procedents
de diversos punts de
Catalunya i una dotzena
d’expositors que oferien
altres productes elaborats
també artesanalment.
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Teatre els dies 23 i 29 de maig
al municipal de Balaguer

Amb un total de vuit productors de cervesa artesana
d’arreu de les comarques catalanes i d’altes
expositors amb productes artesans catalans

Teatre Municipal de Balaguer

Fira de la Cervesa Catalana Artesana

El proper dissabte 23
de maig, els Cracs de la
Crisi, portaran una obra
de teatre a les 7 de la tarda, amb la representació
de dos obres: “Fosc” de
Gemma Castell i “L’enigma Centelles” de Rafel
Santapau.
Per altra banda, el

divendres 29 de maig,
serà l’Associació L’Estel
de Balaguer, que a les
4 de la tarda ens farà la
representació de l’obra
“Estels de cine”, amb entrada gratuïta, un treball
d’interpretació i dansa
que han treballat durant
tot el curs.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES
----------------------------------ALQUILER en Balaguer, una habitacion,
amueblada, con baño
propio, calefaccion y
wi-fi. Tel: 619656740.
-------------------------------------ES LLOGA apartament
a la Pineda (Salou),
costat platja, amb vistes
al mar i Port Aventura,
pàrking tancat, piscina,
a/a, rentavaixelles, tots
els extres. Per setmanes i quinzenes. Raó:
639330429.
-------------------------------------ES VEN pis al c/ Barcelona, 28, 5è, 90 m2+16m2
terrasses, 3 hab., 2
banys, armaris encastats, a/a (amb 2 splits),
pàrking, amb rebost i
taster. Raó: 639816711.
-------------------------------------ES LLOGA pis al c/
Sant Crist, núm. 26,
amb 2 hab., sense mobles. Raó: 619742785.
----------------------------------BALAGUER: lloguer
de pisos, despatxos i
places d’aparcament.
Raó: 973443800.

----------------------------------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 1a 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.
---------------------------------ES VEN PARCEL·LA
ajardinada de 550
m2 a la partida de la
Meó (Balaguer) amb
llum i aigua. Raó:
652150100.

-------------------------------------SE TRASPASA bar-cafeteria en Balaguer. En
pleno funcionamiento.
Razón: 698574076.
-------------------------------------TREBALL
----------------------------------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. Raó:
698383277.

---------------------------------VARIS
----------------------------------ES BUSCA noia per
fer amistat, que tingui
entre 30 i 35 anys. Raó:
635757849.
----------------------------------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.... Si teniu
algo d’això contacteu
al telèfon: 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,
demaneu informació
adreçant-vos a les nostres oficines situades
al carrer Sant Lluís, 3638 altell de Balaguer, al
telèfon 973448273 o bé
des de la nostra web:
www.revistagroc.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 28 maig
a les 8 de la tarda del 4 de juny
MARCH

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

ARRIBADES
LLEIDA
08.30
14.46
18.39
19.20
21.34
LA POBLA
11.00
12.30

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

SORTIDES
LLEIDA
07.15 (1)
09.10
17.30
20.30

ARRIBADES
BALAGUER
07.44
09.39
17.59
20.59

LA POBLA
12.56 (3)
17.30 (4)

BALAGUER
14.16
18.50

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

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

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

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

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“

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