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 Al tancament de la redacció d’aquest número 660 de la 
revista Groc, continuen les negociacions entre els diferents 
partits polítics que van treure representació a l’Ajuntament 
de Balaguer per tal de confeccionar el nou equip de govern 
que ha de liderar la ciutat els propers quatre anys i que, si 
tot va com ha d’anar, el proper dissabte 13 de juny, en el 
ple d’investidura s’haurà d’aprovar.
 Durant els darrers dies, des de la nit electoral fins 
avui, els rumors, les notícies més o menys informades, 
contrastades o tendencioses han circulat pels diferents 
mitjans informatius, ja siguin digitals o en paper. La ràdio 
i la televisió també aporten cada dia el seu granet de sorra 
de les negociacions aquí i allà. Que si els pactes dels partits 
sobiranistes, que si els pactes de partits d’esquerres, que 
si els pactes d’unionistes. N’hi ha per tots els gustos. Però 
segurament, el que realment importa, és que els equips 
que surtin guanyadors dels pactes, es dediquin i creguin 
que el seu principal deure es treballar pel seu poble, pels 
seus veïns que han confiat i delegat en ells, la tasca de 
governar la ciutat, més enllà de si són d’un partit o d’un 
altre.
 Aquests rumors i notícies prèvies als pactes de la 
capital de la Noguera, sembla que apunten a un canvi 
d’alcalde i d’equip de govern, després de l’empat a regidors 
entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Jordi 
Ignasi Vidal, cap de llista dels republicans podria ser 
nomenat el nou alcalde de la ciutat, si aconsegueix com 
a mínim el vot de 4 regidors, a més dels seus, per a que 
el dia 13 li donin el suport com a alcalde. Altra cosa serà 
que pugui lligar un govern de majoria estable pels quatre 
anys.

De les eleccions

 Arran dels resultats 
electorals del passat 24-M 
a Balaguer, la paraula GE-
NEROSITAT es fa més ne-
cessària que mai. L’empat 
produït per les dues forces 
guanyadores fa que tant 
CIU com ERC  aspirin, amb 
els pactes corresponents, 

a l’alcaldia. Però la situa-
ció no és tan senzilla com 
sembla. Per aquest motiu, 
cal que entre ambdues 
formacions la GENEROSI-
TAT sigui del tot impres-
cindible. GENEROSITAT 
per complir l’acord signat 
per Mas i Junqueras, en 
què la llista més votada, 
en aquest cas CIU, formi 
govern i l’altra, ERC,  doni 
suport. GENEROSITAT per-
què CIU  comparteixi  el go-

vern, en coalició, amb ERC,  
en tenir igual nombre de 
regidors. GENEROSITAT 
per  partir-se  l’alcaldia du-
rant aquests propers qua-
tre anys. GENEROSITAT 
per, sense oblidar la resta 
de representants electes, 
mirar per al futur de la ciu-
tat i del nou país que volem 
construir. En definitiva, GE-
NEROSITAT per demostrar 
la nostra maduresa.
------------------------------------------
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CiU i ERC empaten a cinc regidors en 
les eleccions municipals de Balaguer

 Les eleccions Munici-
pals del passat 24 de maig, 
han deixat un resultat molt 
obert al futur dels propers 
4 anys. Un empat a cinc re-
gidors entre Convergència i 
Unió i Esquerra Republica-
na de Catalunya.
 El partit socialista  amb 
3 regidors es la tercera força 
local, seguida de la CUP 
amb 2 regidors, i Ciutadans 
i Ara Sí, amb un regidor 
cadascú.
 Han quedat fora Iniciati-
va per Catalunya i el partit 
Popular ja que no van arri-
bar al 5 per cent dels vots.
 Tot i que al tancament 
de l’edició d’aquest número 
de la revista Groc, encara 
no hi havia un acord, tot 
sembla indicar que els tres 
regidors socialistes podrien 
pactar amb ERC, que neces-Seu de CiU

Tot i que els partits encara estan negociant tot fa 
pensar que Jordi Ignasi Vidal, cap de llista d’ERC 
pugui ser el nou alcalde de la capital de la Noguera

sitaria el suport d’un altre 
regidor, de la CUP, Ara Sí o 
Ciutadans per aconseguir 
els 9 vots que nomenarien 
alcalde al lider republicà, 
Jordi Ignasi Vidal, en de-
triment de l’actual alcalde 
Josep Maria Roigé, que 
malgrat ser el candidat més 
votat no hauria aconseguit 
que cap dels altres partits 
li donessin el suport neces-
sari per repetir al capdavant 
de l’Ajuntament de Bala-
guer pels propers 4 anys.
 El proper dissabte 13 de 

juny, a les 12 del migdia, es 
celebrarà el Ple d’Investidu-
ra del nou Ajuntament, on 
els 17 regidors escollits a les 
urnes el passat 24 de maig, 
hauran d’escollir l’alcalde i 
el nou equip de govern.
 A la capital de la Nogue-
ra van votar un total de 6.749 
persones, que representen 
el 62,5 per cent del cens 
total de 10.799.
 La jornada electoral es 
va  celebrar sense cap mena 
d’incident a la capital de la 
Noguera.

Nit de les eleccions a la seu d’ERC

Resultats eleccions Municipals del 24-M de 2015 a Balaguer
DISTRICTES Mercadal Noguera Lapallavacara Firal Lapallavacara Patufet Institut Parador Vedruna Escola Pia TOTAL %
   (Pl. St. Salvador)  (c/ del Pont)

CENS 769 936 306 265 331 2.040 875 1.246 1.195 2.838 10.799 100            

CIU 114 97 34 36 58 329 113 251 197 522 1.751 25,94

PSC 80 150 18 49 24 225 92 110 153 254 1.155 17,11

ERC 106 95 25 13 16 226 106 225 151 500 1.463 21,68

PP 38 32 8 1 7 56 11 39 27 75 294 4,96

ICV 20 13 6 6 6 47 19 31 21 80 249 3,69

CUP 38 65 10 11 11 114 46 67 72 191 625 9,26

C’S 36 56 5 24 5 107 78 36 77 115 539 7,99

ARA SÍ 38 31 72 32 99 53 18 26 22 45 436 6,46

Vots en blanc 7 7 2 1 1 35 13 19 18 50 153 2,27

Vots nuls 5 6 2 0 2 8 14 16 5 26 84 1,24

TOTAL 482 552 182 173 229 1.300 510 820 746 1.858 6.749 62,50
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 E l  c o n s e l l e r 
d’Agricultura, Josep 
Maria Pelegrí, va presidir  
a Balaguer l’entrega 
de les escriptures de la 
concentració parcel·lària 
del Secà a 273 propietaris.
 L e s  f i n q u e s 
corresponen a l’àrea que 
en un futur ha de regar el 
canal Algerri-Balaguer, 
unes 785 hectàrees.
 Pelegrí va aprofitar 
per donar compte de 
l’estat del projecte, que 
actualment compta amb 

Josep Maria Pelegrí lliura les 
escriptures de la concentració 
parcel·ària del Secà de Balaguer

Lliurament de les escriptures

Un cop acabat el
projecte del canal 
Algerri Balaguer ha de 
permetre regar 785 
Ha. de Balaguer

Instal·lació d’un parc de fitness al parc 
de la vora del Molí de l’Esquerrà

 L’Ajuntament de Balaguer 
ha instal·lat un espai de 
‘workout’ o entrenament a 
l’aire lliure al costat del Molí de 
l’Esquerrà, en un indret on ja hi 
ha un circuit de salut promogut 
fa uns anys per la Diputació 
de Lleida. A diferència 
d’aquests, dissenyats per 
fomentar l’activitat física 
entre les persones grans, els 
nous aparells estan pensats 
pels majors de 16 anys i per 
treballar el tronc superior. 
La instal·lació es composa 
de cinc aparells de fitness: 
unes paral·leles, un banc 
d’abdominals, unes barres de 
flexions i unes de volteig i una 
escala horitzontal.Parc de fitness al Molí de l’Esquerrà

L’Associació de Comerciants 2021 posa 
punt i final a la campanya de Sant Jordi
 El dia 23 de maig es 
va donar per finalitzat el 
projecte: Per Sant Jordi 
autors de casa, que Balaguer 
Comercial 2021 va organitzar 
a m b  l a  c o l · l a b o r a c i ó 
del  Centre de Recursos 
Pedagògics de la Noguera. 
Els infants de les  diferents 
escoles que van participar 
en el projecte i van entregar 
els seus escrits i dibuixos van 
disposar d’uns dies per trobar 
en els diferents comerços el 
seu escrit o dibuix i van rebre  
a canvi un petit obsequi.

Està dissenyat per l’activitat física per majors de 16 
anys i per treballar el tronc superior

Opuscle de la Campanya

una inversió de 1,4 milions 
d’euros per l’execució 
de la xarxa de camins, 
drenatges i desguassos. 
Així mateix, va reconèixer 
que tot i ser un procés 
llarg i complicat, valia la 
pena perquè permetria 
millorar la viabilitat 
i competitivitat de les 
explotacions. Amb el 
procés de concentració 
s’ha passat de 524 a 
372 parcel·les i d’una 
superfície mitjana de 4,4 
a 6,2 hectàrees.
 Finalment, va indicar 
que un cop s’ha obtingut 
l’adhesió del 75% dels 
p r o p i e t a r i s ,  s ’ e s t à 
redactant el projecte per 
regar les 785 hectàrees 
del terme  de Balaguer 
amb l’objectiu d’iniciar 
les obres al 2016.
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 El passat dissabte 16 
de maig va tenir lloc el 
VI Campionat de Contro 
i Recontro a Balaguer. 
Aquest esdeveniment 
ha estat organitzat per 
l’Associació Salut Mental 
La Noguera i el Club de 
Botifarra d’Alguaire.
 A q u e s t a  é s  u n a 
activitat itinerant i en 
cada una de les edicions 
ha tingut lloc en una 
localitat diferent.
 La finalitat d’aquesta 
activitat és promoure la 

Salut Mental la Noguera
organitza el VI Campionat de 
Contro i Recontro

Campionat Contro i Recontro

Juntament amb el 
Club Botifarra
d’Alguaire ha comptat 
amb 150 participants 
en el campionat

130 participants a la 12a Trobada de 
Puntaires de la ciutat de Balaguer

 La  12a Trobada de 
Puntaires que es va fer 
el passat diumenge 31 a 
Balaguer, en la qual hi  van 
participar 130 cosidores 
procedents de diversos 
indrets de la demarcació 
de Lleida i poblacions com 
Calaf, Berga o Manresa. 
L’ A s s o c i a c i ó  D o n e s 
d’Almatà ha recuperat 
enguany la trobada, fins 
ara vinculada a la fira de 
maig, i l’ha traslladat a la 
plaça Mercadal, indret on 
preveuen fixar-la de cara els 
propers anys.    
 Paral·lelament, es va fer 
una ballada de sardanes i 
dels bastoners de Balaguer.Trobada de Puntaires

Es va fer el passat diumenge 31, a la Plaça del
Mercadal, nova ubicació de la Trobada

participació activa en la 
comunitat de persones 
que tenen una vinculació 
amb la xarxa de salut 
m e n t a l  ( p e r s o n e s 
usuàries, professionals, 
familiars...) per tal de 
reduir i trencar l’estigma 
vers aquest col·lectiu 
i aquesta implicació 
permet generar actituds 
d’empatia i respecte a la 
diversitat, un augment de 
l ’autoest ima de les 
persones amb trastorn 
mental i el foment de la 
participació comunitària 
i les relacions socials 
mitjançant el joc de la 
Botifarra conjuntament 
amb actes culturals.
 A q u e s t a  e d i c i ó 
ha comptat  amb la 
p a r t i c i p a c i ó  d ’ 1 1 
recursos diferents.

800 alumnes d’ESO de centres educatius 
de la Noguera a la XI Diada Olímpica
 Uns 800 alumnes d’ESO 
de tots els centres educatius 
de Balaguer i d’Artesa de 
Segre van participar a 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, 
cooperac ió ,  respecte , 
superació, responsabilitat 
o autoestima.
 Durant tot el dia, els 
equipaments municipals 
(Molí de l’Esquerrà, poli-
esportiu, camp d’esports 
i pavelló d’Inpacsa) van 
acollir tot tipus d’activitats 
i competicions esportives. Diada Olímpica d’ESO

Els alumnes van participar i practicar  diferents 
competicions esportives durant tot el matí
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L’Escorxador Municipal s’adequa a la 
normativa amb la segona fase d’obres

 Les obres de la plaça 
de Sant Domènec de Ba-
laguer han entrat a la recta 
final després que aquesta 
setmana s’ha pogut fer la 
connexió definitiva de la 
canonada d’aigües pluvi-
als de la plaça amb la xar-
xa general de sanejament.
 Una actuació que ha 

Recta final de les obres de la 
plaça de Sant Domènec

Plaça de Sant Domènec

Escorxador

 Ja s’han començat les 
obres de la segona fase 
d’adequació de l’escorxador 
municipal, que han de 
permetre,  entre altres 
millores, ampliar el moll 
de càrrega. L’ampliació del 
moll de càrrega inclou la 
construcció d’una nova 
estructura de formigó; el 
tancament i revestiments 
verticals i de coberta; la 
instal·lació de portes, abrics 
retràctils i plataformes 
anivelladores, i la col·locació 
d’un nou braç de càrrega 
i la modificació i trasllat 
de l’existent. A banda, en 
aquesta fase es reformaran 
els revestiments verticals 
de la zona d’atordiment i 
sagnia del boví i es canviarà 
la porta de la plataforma 
elevadora existent.

S’ampliarà el moll de càrrega, es col·locarà un nou 
braç de càrrega i es reformaran els revestiments i 
es canviarà la porta de la plataforma elevadora

obligat a fer una rasa de 
4,5 metres a l’avinguda 
Comte Jaume d’Urgell 
fins arribar al punt de con-
nexió, ubicat a la vorera 
més propera al riu.  
 A causa d’aquesta 
obra, el carrer ha quedat 
tallat al trànsit rodat du-
rant tres dies.
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Resultats eleccions Municipals del 24-M de 2015 a la Noguera
 CiU PSC-PM ERC-AM PP CUP ALTRES
Població Cens Vots Reg. Vots Reg. Vots Reg. Vots Reg. Vots Reg Vots Reg Candidat més votat
ÀGER 505 182 3 - - 212 4 13 0 - - - - Lluís Ardiaca
ALBESA 1.154 591 7 - - 225 2 - - - - - - Antoni Balasch
ALGERRI 362 64 1 - - 231 6 - - - - - - Miquel Plensa
ALÒS DE BALAGUER 112 54 4 1 0 28 1 1 0 - - - - Lluís Soldevila
ARTESA DE SEGRE 2.391 427 3 - - 954 8 110 0 - - - - Doménec Sabanés
AVELLANES, S. LINYA 397 149 3 - - 157 4 - - - - - - Lídia Ber
BALAGUER 10.801 1.751 5 1.155 3 1.463 5 294 0 625 2 1.124 2 Josep Mª Roigé
BARONIA DE RIALB 209 118 6 1 0 51 1 2 0 - - - - Antoni Reig
BELLCAIRE DURGELL 1.039 361 4 - - 346 4 - - - - 108 1 Llorenç Llop
BELLMUNT D’URGELL 155 80 4 - - 54 1 7 0 40 0 - - Sònia Valero
CABANABONA 72 21 4 0 0 19 1 0 0 - - - - Lluís Clotet
CAMARASA 774 203 2 - - 290 4 - - - - - - Elisabet Lizaso
CASTELLÓ DE FARFANYA 451 145 3 - - 189 4 - - - - - - Manuel Medà
CUBELLS 310 143 4 2 0 102 3 - - - - - - Josep Regué
FORADADA 150 75 5 1 0 28 0 2 0 - - - - Maricel Segú
IVARS DE NOGUERA 278 140 4 6 0 89 3 - 0 - - - - Josep Magrí
MENÀRGUENS 638 166 3 - - 238 4 29 0 - - - - Anna Maria Calvis
MONTGAI 584 209 3 - 0 240 4 - - - - - - Jaume Gilabert
OLIOLA 201 72 5 1 0 - - 0 0 - - - - Santiago Cisquella
OS DE BALAGUER 779 - - - - 333 9 - - - - - - Estefania Rufach
PENELLES 391 191 7 - - - - - - - - - - Eloi Bergós
PONTS 1.822 561 5 - - 647 6 62 0 - - 98 0 Francisco Garcia
PREIXENS 382 179 5 - - 76 2 - - - - - - Joan Eroles
SENTIU DE SIÓ, LA 397 - - - - 182 7 - - - - - - Antonio Lopez
TÉRMENS 1.123 425 5 - - 118 1 55 0  - - 298 3 Concepció Cañadell
TIURANA 64 46 3 2 0 - - 1 0 - - - - Angel Villarte
TORRELAMEU 504 210 3 - - 242 4 - - - - - - Carles Comes
VALLFOGONA DE B. 1.430 573 6 - - 241 2 94 1 - - - - Maria Sarret
VILANOVA DE L’AGUDA 187 17 0 1 0 93 5 3 0 - - - - Montserrat Fornells
VILANOVA DE MEIÀ 362 - - - - 198 7 7 0 - - - - Xavier Terré
TOTALS 28.024 7.153 107 1.168 3 7.046 102 680 1 665 2 1.628 6

Entre ERC i CiU es reparteixen les 30
alcaldies de la comarca de la Noguera

 Esquerra Republicana 
i Convergència i Unió han 
obtingut un empat tècnic en 
les eleccions municipals del 
passat 24 de maig, havent 
aconseguit 15 alcaldies ca-
dascun dels 30 municipis de 
la comarca de la Noguera.
 Dels resultats cal des-
tacar l’ascens del partit 
republicà que pot guanyar 
l’alcaldia de Balaguer, Arte-
sa de Segre i Ponts, les tres 
poblacions més grans de la 
comarca, que ha significat 
també, un empat a 9 conse-Térmens

llers al Consell Comarcal de 
la Noguera, i un conseller 
pel partit socialista, que 
decidirà si atorgarà la presi-
dència a Esquerra Republi-
cana o per contra continua 
confiant l’ens comarcal a 

Convergència i unió.
 Destacar  també la 
victòria de CiU a Térmens 
que tenia com a candidata 
a Concepció Cañadell, 
actualment, presidenta del 
Consell Comarcal. 

Balaguer
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 El  27 de maig va 
finalitzar el cicle de 
conferències Noguera 
Rural: Empreses amb 
futur, amb una Jornada 
tècnica del Pla Anual 
de Transferència Tec-
nològica del Departament 
d’Agricultura. 
 En aquesta jornada 
es va posar de relleu 
l ’ o p o r t u n i t a t  q u e 
suposen les  xar xes 
s o c i a l s  p e l s  p e t i t s 
productors i negocis 
rurals. En el món digital 
és tan important el fet 
de ser-hi present, com la 

Finalitza el cicle de
conferències “Noguera Rural: 
Empreses amb Futur”

Consell Comarcal de la Noguera

Van finalitzar amb una 
Jornada tècnica del 
Pla Anual de
Transferència
Tecnològica

Cicle de Concerts del Monestir de les 
Avellanes “Música & Patrimoni” 
 El III Cicle de concerts 
“Música & patrimoni”, es 
celebrarà durant el mes de 
juny. Amb entrada gratuïta, 

Monestir de les Avellanes

El proper diumenge 7 de juny es
celebrarà l’Aplec de Sant Llubí d’Àger
 El dia 7 de juny, es durà 
a terme l’aplec  a l’ermita de 
Sant Llubí, Millà (Àger).
 Durant tot el matí es 
donarà coca i vi a tots els as-
sistents. També  hi haurà el 
joc dels tarrons, i el sorteig 
d’un pernil. A les 12 es farà 
una missa en honor al Sant; 
a l’acabar s’obsequiarà amb 
un panet als assistents.
 També hi ha la possibili-
tat de quedar-se a dinar  als 
voltants, amb zona prepara-
da amb taules i foc a terra. Aplec de Sant Llubí

manera de comunicar-
se. Per això durant la 
sessió es van treballar 
tant les eines relatives 
a les noves tecnologies 
com la manera d’arribar 
millor al consumidor 
final.
 Aquesta conferència 
es va fer al  Castell 
d’Os de Balaguer, on 
hi ha ubicat el museu 
de les campanes, i va 
finalitzar amb un tast de 
productes de la població: 
vi, torrons, mel i pa amb 
oli. 
 E n  e l  d e c u r s 
d’aquest cicle de con-
ferències s’ha obert el 
procés participatiu per 
elaborar l’estratègia de 
desenvolupament del 
territori del Grup d’Acció 
Local Noguera - Segrià 
Nord.

es durà a terme a les 
diferents dependències del 
Monestir de les Avellanes,  i 
començarà el primer concert 

el dissabte 6 de juny amb la 
Coral Stella, a l’església a 
partir de les 19 hores, amb 
un repertori de polifonia 
religiosa i profana del tots 
el temps, cants populars 
catalans i d’arreu del món.
 Els següents concerts 
es faran el dissabte 13 amb 
Berta Puigdemasa (arpista 
que combina els sons amb 
dansa i poesia), el dissabte 
20 amb les Havaneres veus 
del Sió, amb sopar a la fresca 
i rom cremat i l’últim es farà 
el dilluns 29 de juny a càrrec 
de Krregades de romanços, 
c a n ç o n s  t r a d i c i o n a l s 
catalanes amb un sopar 
medieval al claustre.
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 El  Consorci Grup 
d’Acció Local Noguera 
S e g r i à  N o r d  h a 
estat preseleccionat  
p e l  D e p a r t a m e n t 
d ’Agr icul tura  de  la 
Generalitat per gestionar 
els ajuts LEADER en el 
proper període 2014-2020 a 
la comarca de la Noguera 
i els sis municipis del 
Segrià Nord (Alfarràs, 
A l m e n a r,  A l g u a i r e , 
la Portella, Corbins i 
Vilanova de la Barca). 
Per tal d’elaborar una 
estratègia territorial amb 
la màxima participació, 

Procés participatiu per
l’estratègia de la Noguera-     
Segrià-Nord del Leader 2014-20

Programa Leader

El Consorci Grup
d’Acció Local
Noguera-Segrià Nord 
podria gestionar el 
Leader 2014-2020

Tercera edició de la Marxa-Trail Peülles 
54, el diumenge 7 de juny

 P e r  t e r c e r  a n y 
consecutiu, el C.E. Les 
Peül les  de l  Montsec , 
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, 
aquest diumenge 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.Marxa-Trail les Peülles

Gent gran de de la Noguera fan una
excursió a Barcelona i Montserrat
 Els pobles de Tartareu, 
Les Avellanes, Santa Linya, 
Gerb i Balaguer realitzaren 
una excursió cultural a 
Barcelona i Montserrat.
 La primera visita guiada 
va ser a «La Pedrera», un dels 
edificis més emblemàtics 
del modernisme català. 
Després al «CosmoCaixa 
Barcelona», una visita plena 
de continguts quedant molt 
impressionats els assistents. 
Per la tarda van pujar amb el 
cremallera a Montserrat.

Els organitzadors esperen repetir l’èxit de l’any
passat superant els dos-cents participants

Sortida a Barcelona de la Noguera Alta

en el primer trimestre 
del 2015 es va iniciar el 
procés participatiu per 
a l’elaboració de les 
estratègies, fent jornades 
en diferents municipis 
del territori: Vallfogona de 
Balaguer, Seró, la Baronia 
de Rialb ,  Bel lcai re , 
Balaguer, les Avellanes 
i Santa Linya i Os de 
Balaguer. En aquestes 
jornades s’ha estat en 
contacte amb diferents 
col·lectius per tal que en 
l’estratègia del territori 
per al període 2014-2020 
hi hagi representades 
opinions de dones, de 
joves,  de promotors 
Leader, d’empreses del 
territori, cooperatives, 
p e t i t s  p r o d u c t o r s 
agroal imentaris  i  el  
sector del turisme rural, 
entre d’altres.
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Aquest diumenge dia 7, Montgai celebra 
la 7a “Net. Fira del Sabó”

 En el marc de la cele-
bració de la setena edició 
de la fira monogràfica “Net, 
Fira del Sabó”, Montgai 
estrenarà aquest diumenge 
7 l’obrador de sabó a la 
localitat que acollirà els 
saboners artesans de Cata-
lunya i impulsarà així l’ac-
tivitat econòmica al poble. 
Els objectius de la posada 
en funcionament d’aquest 
obrador són mancomunar 
serveis i infraestructures 
entre tots els artesans sabo-
ners del país, i desenvolupar 
una estratègia que permeti 
al sector obtenir un registre 
sanitari per poder comerci-
alitzar el seu producte més 
agilment.
 La fira començarà a la 
plaça Prat de la Riba de 10 
del matí a 8 del vespre. El 
certamen comptarà amb la 

participació d’una quinzena 
de parades d’artesans que 
es dediquen a l’elaboració 
de sabó així com una trente-
na d’expositors del territori 
que ofereixen una gran vari-
etat de productes artesans.
 A part de la fira, es po-
drà veure demostracions 
dels processos d’elaboració 
del sabó. En el marc de 
la Fira també s’ofereixen 
representacions de teatre, 
espectacles de bombolles 
de sabó, tallers de plantes 

medicinals i preparació 
d’ungüents, entre d’altres.
 També es celebrarà la V 
Caminada del Sabó, amb un 
recorregut d’11 kms la ruta 
llarga i 6 kms la ruta curta, 
que es desenvoluparà pels 
secans del municipi.   
 Amb una vintena d’arte-
sans saboners. Aquesta és 
una pràctica amb l’objectiu 
d’ensenyar a fer sabó artesà 
a partir de l’oli de cuina 
usat, una bona forma de 
col·laborar en el reciclatge. Fira del sabó en l’edició anterior

Montgai estrenarà l’obrador de sabó en el marc de 
la fira dedicada al sabó, que enguany ja arriba a la 
seva setena edició

Mostra del sabó
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El racó del poeta
Miquel Trilla
--------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Durant la postguerra, 
els pagesos del ponent 
català protagonitzen una 
història d’estraperlo, 
por i astúcia, en què els 
límits de la legalitat es 
traspassen en nom de 
la supervivència. El cali-
quenyo s’erigeix així en 
el símbol d’una època en 
què tot s’hi val per poder 
tirar endavant. Una reali-
tat insospitada que havia 
quedat a l’ombra del relat 
oficial fins ara: el calique-
nyo, el cigar que va man-
tenir amb vida el camp 
català i que es fumava a 
tot Catalunya. Francesc 
Canosa ens convida a 
conèixer tots els detalls 
d’aquesta història apas-
sionant de la mà d’una 
gran quantitat de prota-
gonistes i testimonis i a 
descobrir amb rigor allò 
que anomena “la geogra-
fia del fum”: el país que 
va decidir fumar-se la mi-
sèria del franquisme amb 
un caliquenyo d’esperan-
ça.
 Història sobre com 
tirar endavant quan tot 
ho tens en contra. El re-
lat dels pagesos “super-
mans” de la postguerra 
que tenien poders d’auto-
suficiència.

La dona immòbil
Autor: Joan Barril
Gènere: Novel·la

 Història d’històries 
que graviten al voltant 
d’una dona de conside-
rable atractiu, l’Helena 
Graus, que es veu forçada 
a la immobilitat per culpa 
d’un accident domèstic. 
Ella és el centre d’aten-
ció de quatre homes que 
en diferents moments de 
la vida hi han mantingut 
una relació sentimental: 
el marit, polític d’èxit que 
es presenta a unes elec-
cions imminents; un pia-
nista de renom, l’amant 
actual; un ric i solitari 
financer que havia man-
tingut una relació amb 
ella quan eren joves; i un 
metge compromès, amb 
qui havien estat amics. 
Tots els personatges han 
patit alguna relliscada 
oculta. Gent que potser 
va coincidir en una joven-
tut que ja no és la que era 
i que ara es retroben.
 Tancats en una casa 
de muntanya i aïllats per 
una nevada imponent, hi 
ha l’escalfor de l’amor i 
dels antics afectes, però 
també por, penediment i 
expiació. I un vell pastor 
que posa en evidència 
que les conseqüències 
dels passat condicionen 
el futur.
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Fumar-se el franquisme: 
la Catalunya caliquenyo
Autor: Francesc Canosa
Gènere: Història

 Aquest és un llibre 
format per 91 microrelats, 
amb els alumnes de 
l’institut de Fanals com 
a protagonistes, junt 
amb altres personatges 
una mica estrafolaris, 
acompanyats  de les 
il·lustracions de Luci 
Gutiérrez.
 La peculiaritat del 
llibre és que l’argument 
de cada una d’aquestes 
petites històries, parteix 
d’una frase feta utilitzada 
en sentit literal.
 Algun cop t’han xiulat 
tant les orelles que no 
podies sentir què et deien 
els teus amics? Què 
faries si se t’enganxessin 
els llençols i no te’ls 
poguessis desenganxar? 
Quina mena de roba et 
posaries si haguessis 
nascut amb la flor al cul? 
Has canviat mai l’aigua 
de les olives a taula, en 
un dinar familiar?
 To t e s  a q u e s t e s 
preguntes tenen resposta 
en aquest llibre, que amb 
un gran sentit de l’humor 
provoquen efectes d’allò 
més divertits i sorprenents 
que estan portats a terme 
per aquests alumnes 
fent petites històries per 
passar una bona estona.

No em ratllis
Autor: Flàvia Company
Gènere: Juvenil (+14)

Fit a fit amb mi mateix
he mirat endalt,
aplaudint potser l’atzar,
perquè el buit immens
de l’espai que hi ha al defora,
no és la meva llar.
He mirat endalt
perquè molts i molts al món,
de vegades sense errors,
avorats són al carrer,
al dins d’un sostre de roca,
una balma o bé un avenc,
gairebé sempre per força,
Allà dies, 
del si d’un espai molt pobre
eclosions de llum es feren
d’una vida singular,
d’una llar amb gent molt jove,
on hi havia poc menjar, 
on no hi havia cap sostre.
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 E l s  a l u m n e s  d e 
l’Escola Municipal de 
Música de Balaguer van 
mostrar a familiars i 
amics els progressos fets 
durant aquest curs en el 
concert que van oferir al 
Teatre Municipal.
 Per l’escenari, van 
desfilar els conjunts 
corals i instrumentals 
de l’escola interpretant 
cançons tradicionals. Un 
dels més aplaudits va ser 
el conjunt instrumental 
de l’Aula d’Educació 

Concert de final de curs de 
l’Escola Municipal de Música 
de Balaguer

Concert al Teatre Municipal

Els alumnes van
mostrar els seus 
progressos del curs 
davant dels familiars i 
públic en general

Els escolars de la Noguera celebren el Dia 
Mundial del Medi Ambient

 Aquest divendres dia 
5, tindrà lloc la Jornada 
d’Intercanvi de Tallers 
Sostenibles» en el marc del Dia 
Mundial del Medi Ambient. 
L’activitat, organitzada pels 
centres educatius de la 
comarca que formen part 
del Seminari d’Educació 
per a la Sostenibilitat, es 
desenvoluparà al llarg del 
matí, de 20 a 12,30 al marge 
esquerre del riu Segre al seu 
pas per Balaguer.  La finalitat 
de la jornada és promoure 
una cultura respectuosa amb 
el medi i donar a conèixer 
algunes de les activitats que 
realitzen les Escoles Verdes 
de la Noguera.Cartell de l’esdeveniment

Paula Codina guanya el premi de
poesia Mare de Déu de Montserrat
 L’alumna Paula Codina 
Tarroija, de 6è de primària de 
l’Escola Vedruna, va obtenir 
el primer premi de poesia, en 
la categoria de Medi Ambient, 
en el   XXVIII Certamen Literari 
Sant Jordi Mare de Déu de 
Montserrat, que organitza 
l’Escola Vedruna Sant Elies de 
Vilafranca del Penedès, amb 
el poema “La primavera del 
somni”.  Aquest concurs literari 
és obert a tot l’alumnat dels 
trenta-sis centres educatius 
Vedruna de Catalunya.

Aquest divendres 5 de juny amb la Jornada
d’Intercanvi de Tallers Sostenibles a Balaguer

Paula Codina

Especial, integrada per 
alumnes amb necessitats 
educatives especials i que 
funciona a l’escola des de 
fa set anys. Els alumnes 
reben un ensenyament 
musical adaptat al seu 
ritme d’aprenentatge.
 Els conjunts corals 
van estar acompanyats 
a damunt de l’escenari 
d’un conjunt de cambra 
integrat per alumnes de 
l’escola.
 L’ e s c o l a  o f e r e i x 
formació reglada fins 
a segon cicle de nivell 
professional i accepta 
alumnes a partir dels 
4 anys. Actualment, 
s ’ h i  i m p a r t e i x e n 
1 1  e s p e c i a l i t a t s 
instrumentals a més, 
d’àrees de conjunt coral 
i conjunt instrumental.
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Classificació
Primera Catalana

1. Morell .......................71
2. Santboià  ..................70
3. Catllar .......................63
4. Rapitenca .................54
5. Torredembarra ........49
6. Reddis ......................48
7. Sant Ildefons ...........48
8. Balaguer ................. 47
9. Amposta ...................47
10. Lleida B ..................46
11. Viladecans .............46
12. Vilanova .................46
13. Igualada .................42
14. Almacelles .............40
15. Tàrrega ...................39
16. Juventud ................33
17. Mollerussa .............28
18. Torreforta  ..............19

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Iban Parra .......... 9
2. Yerai Darias ....... 5
3. A. Monforte ........ 4
4. M. Sanchez ........ 4
5. J. Figuerola ........ 4
6. Jordi Clivillé....... 3
7. Victor 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 ha finalit-
zat la temporada en 
vuitena posició de la 
Primera Catalana i 
deixant un bon regust 
de boca després d’una 
temporada en que 
l’entitat ha recuperat 
la tranquil·litat admi-
nistrativa i esportiva 
que havia perdut en 
les darreres tempora-
des. Joan Roca n’ha 
estat l’entrenador.

Joan Roca

El Balaguer acaba la temporada amb 
un empat davant l’EFAC Almacelles

23/05/2015

TÀRREGA 1
BALAGUER 0

definitiva al quedar quart 
per la cua i l’Almacelles per 
ser el pitjor cinquè dels dos 
grups de Primera Catalana.
 El dissabte 23 de maig, 
els balaguerins van jugar 
al camp Joan Capdevila 
de Tàrrega, presentant un 
equip amb jugadors que no 
han estat habituals als on-
zes inicials de la temporada. 
Tot i que van aguantar bé a 
la primera part, el Tàrrega 
va marcar l’únic gol del 
partit en la segona part, en 
una jugada d’estratègia.
 Aquest passat diumen-
ge es tancava la temporada 
a casa, davant l’EFAC Alma-
celles, equip que només li 
valia la victòria per intentar 
salvar la categoria. Tot i què 
els visitants es van avan-
çar al marcador al primer 

 El Balaguer ha finalitzat 
la temporada 2014-2015 
enfrontant-se a dos rivals 
lleidatans com són el Tàr-
rega i l’Almacelles, que a la 
vegada, els dos equips han 
perdut la categoria.
 El Tàrrega de manera 

31/05/2015

BALAGUER 1
ALMACELLES 1

Falta sobre Adrià 

Yerai en una jugada davant l’Almacelles

temps, a la segona part el 
Balaguer va empatar de pe-
nal i va poder emportar-se 
els tres punts, si hagués 
marcat un penal al temps de 
descompte, que Figuerola, 
que ja havia marcat el pri-
mer a lo Panenka, va enviar 
a la creueta.
 Al final repartiment de 
punts entre els dos equips, 
acabant la temporada 2014-
2015, en un empat al l’últim 
partit.
 D’altra banda, aquest 
divendres 5 de juny, està 
convocada una assemblea 
de socis del Club Futbol 
Balaguer a les 9 del vespre 
i al casal Lapallavacara, on 
dimitirà la junta gestora, 
com a pas previ per con-
vocar eleccions a la Junta 
directiva del club.
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El Campus Robert Martínez es celebrarà 
del 28 de juny al 5 de juliol

 P e r  c i n q u è  a n y 
consecutiu, l’entrenador 
balaguerí Robert Martínez, 
organitza per la primera 
setmana del mes de Juliol, 
concretament del 28 de juny 
al 5 de juliol,  el V Campus 
d’anglès i futbol Robert 
Martínez, a Naut Aran (La 
Vall d’Aran).
 C o m  c a d a  a n y , 
l’entrenador balaguerí que 
actualment està entrenant 
a l’Everton anglès premiarà 
a dos participants de 13 a 19 
anys per passar una setmana 
a entrenar i conviure amb els 
equips del base del club 
anglès tot gaudint d’una 
experiència inoblidable.Guanyadors de l’edició anterior

L’atleta balaguerí Pol Fernández al 
campionat d’Espanya de clubs

 P o l  F e r n á n d e z 
Rodríguez va debutar el 9 
de maig a les pistes Joan 
Serrahima de Barcelona, 
en la 1a  jornada de la 
lligueta pel títol de divisió 
d’honor del campionat 
d ’ E s p a n y a  d e  C l u b s . 
L’at leta balaguerí  que 
pertany a  la  Joventut 

FUTBOL>>Com ja és habitual, el Campus de futbol 
i anglès es farà a les instal·lacions de Naut Aran

Pol Fernández

Atlètica Arbeca (federat) 
i Pedalat.Cat de Balaguer, 
ha estat  convocat per 
la Joventut Atlètica de 
Sabadell per participar 
en la màxima categoria 
nacional d’atletisme en 
pista a l’aire lliure, en la 
prova de 3.000 obstacles, 
enfront del F.C.Barcelona, 

el Tenerife  i A.A.Catalunya.
 El passat dissabte dia 23 
de maig va estar convocat 
un altre cop amb la J.A. 
Sabadell per participar en 
la segona jornada aquest 
cop a Castelló de la Plana 
i contra els clubs, Playas 
d e  C a s t e l l ó n  ( A c t u a l 
Campió), S.G.Pontevedra 
i  Unicaja Atletismo de 
Jaen, participant a la prova 
de 3.000 metres lliures. En 
les dos participacions va 
puntuar pel seu equip.
 El Pol s’està preparant 
pel  Campionat  Júnior 
de 5.000 metres que es 
disputarà a Lloret, els dies 
20 i 21 de juny amb moltes 
possibilitats de podi.

 Queralt Vives, Gerard 
Botigué, Pol Solé i Albert 
Camarasa són quatre jo-
ves jugadors de futbol sala 
balaguerins (del Club Fut-
bol Sala Balaguer i Club 
Esportiu Vedruna) que 
van estar convocats per la 
selecció catalana infantil 
per disputar un amistós 

Catalunya-Austràlia, una 
important fita per aquesta 
noia i nois en la seva curta 
carrera esportiva, però que 
els ha merescut també el 
reconeixement de l’Ajun-
tament de Balaguer. 
 El partit amistós el va 
guanyar Catalunya per 
golejada.

Reconeixement als jugadors 
convocats per la Catalana

Jugadors balaguerins a l’Ajuntament

ATLETISME>> Pol 
Fernández debuta a la 1a 
jornada de la lligueta al 
Campionat d’Espanya de 
Clubs 
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 La setena edició de 
la Marxa Cicloturista 
M o n t s e c - M o n t s e c , 
ha establert amb 975 
inscrits  rècord històric de 
participació. Actualment, 
la marxa inclosa en 4 
c i r c u i t s / c a l e n d a r i s 
federatius nacionals 
i internacionals, s’ha 
consolidat com una de 
les cites ineludibles del 
calendari.  En el capítol 
de distincions, es va 
premiar als participants 
més joves i veterans 
arribats en cada una 

La Marxa Cicloturista Montsec-
Montsec supera el record amb 
975 participants

Montsec- Montsec 2015

CICLISME>> Premi 
al club més nombrós 
pel Club Ciclista Ter-
raferma de Lleida amb 
24 participants Grans resultats per Sergi Nunes i Antoni 

Carulla del C.E. Runner’s Balaguer
RUNNING>> Aquest mes 
de maig, els dos atletes del 
Runner’s Balaguer, Sergi 
Nunes i Antoni Carulla, 
han fet podi. El passat 17 
de maig, es va disputar la 
Mercoequip de Fraga on 
Sergi Nunes va aconseguir 
la victòria. El 24 de maig a 
Corbins, a la cursa de 5 km 
Sergi Nunes va quedar 3r 
i Antoni Carulla primer de 
la de 10 km. A Juneda a la 
cursa de les cassoles, Antoni 
Carulla quedà primer. Antoni Carulla i Sergi Nunes

de les rutes. De la ruta 
l larga:  Maria Isan i 
Josep Colomina van ser 
els més joves; Cristina 
Godia  i Frederic Cases  
els més veterans. De la 
ruta mitja, Anna Bullich 
i Oriol González els més 
joves i Maria Lourdes 
Núñez i Jordi Camps  
els més veterans. De la 
curta, Mireia Puigibert i 
Roger Colomina els més 
joves i Antònia Romero i 
Jose Ángel Olabarriaga, 
els més veterans.
 Pel  que fa  a  les 
distincions de clubs, 
el C.C. Terraferma, de 
Lleida premi al club 
més nombrós amb 24 
participants, i el 2 Rodes 
Club Ciclista de Castelló 
de La Plana, al més 
llunyà amb un mínim de 
5 participants.

Vora 150 participants a la triatló de 
muntanya del passat 31 de maig

 X a v i e r  J o v é  v a 
proclamar-se campió de la 
Triatló de muntanya amb 
un temps de 1h. 31’26’’, 
seguit de Albert Soley i 
Ramon Salvans, mentre 
que en categoria femenina, 
la guanyadora va ser Mercé 
Tusell, amb un temps de1h, 
55’25’’, seguida de Teresa 
Pons i Aina Picas.
 Gran participació amb 
altíssim nivell; i amb un 
increment important de 
participants respecte la 
darrera edició, passant 
de 90 a 150 participants, i 
lluint com l’única prova a 
nivell nacional d’aquesta 
modalitat.Natació al pantà de Sant Llorenç, del Triatló de muntanya

TRIATLÓ>> Xavier Jové i Mercé Tusell campions 
de la prova en categoria masculina i femenina
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El CEN Balaguer guanyador de la Copa 
Catalana de natació aleví

BÀSQUET>> Tot està a 
punt per la 47a edició de 
les 24 hores de Bàsquet de 
Balaguer que tindran lloc 
aquest cap de setmana del 
6 i 7 de juny. 
 Durant el dissabte es 
començaran les activitats 
de competició de les cate-
gories de formació i serà 

Aquest cap de setmana les 24 
h de bàsquet al poliesportiu

24 Hores de Bàsquet

Nedadors balaguerins

 A mig maig, l’equip 
aleví del CEN Balaguer 
va participar en  la Final 
de la Copa Catalana, a les 
instal·lacions del GEIEG 
de Girona en el grup C. El 
CEN Balaguer va ser el club 
guanyador amb 700 punts, 
per davant del CN Vic amb 584 
i el CN Banyoles amb 558. A 
nivell individual i en categoria 
femenina es van guanyar 9 
proves de 12 possibles,  la 
nedadora Aurembiaix Pifarré 
va aconseguir la 1a posició 
en els 100 i 200 lliures i 200 
papallona, la Ramatoulaye 
Balde 1a en els 100 i 200 
braça i 2a en els 200 estils 
i la Sixela Gracia 1a en els 
200 esquena i 2a en els 100 
esquena i 100 papallona,  
 També destacarem la 4a 
posició de l’Alexandra Papell 
en els 100 braça.

NATACIÓ>> Disputat el passat cap de setmana a 
les instal·lacions del GEIEG de Girona, va guanyar 
amb 700 punts per davant del Vic i el Banyoles

cap a la tarda/vespre quan 
comenci la competició sè-
nior (es farà una parada 
obligada per veure la final de 
la Champions entre el Barça 
i la Juventus). El diumenge 
al matí està previst que es 
juguin les fases finals. Els 
partits es jugaran al Pavelló 
Poliesportiu Municipal.
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 A hores d’ara, mentres-
tant que escric aquesta opi-
nió, es desconeix qui regirà 
l’Ajuntament de Balaguer els 
propers quatre anys. És ben 
trist i democràtic. En quatre 
porres en que he intervingut, 
només he encertat amb els 
partits desapareguts de l’arc 
municipal, i quasi tots els 
companys participants han 
fet la mateixa errada. Dels 
partits uns han augmentat 
millorant el millor somni, al-
tres han baixat en els vots re-
collits d’una forma escanda-
losa. I per acabar o començar 
amb monges i sense cape-
llans, altres han aconseguit 
ser ben representatius.
 El que passa a Conver-
gència a Balaguer és un cas 
ben estrany. Malgrat ser un 
partit ben assentat en la ciu-
tat de fa anys no és popular. O 
dit d’una altra manera, no cau 
simpàtic. No està encaixat 
dins el tramatge de la ciutat. 
No té “L’empatia” per confon-
dre’s amb la ciutat. I ens hau-
riem de remuntar en el temps 
per trobar l’origen d’aquest 
distanciament, i no em perto-
ca fer-ho a mi. Malgrat haver 
“donat” molts llocs de treball. 
Fer campanyes electorals ben 
sonades i ben organitzades 
amb lluïment de mitjans. Te-
nint una bona afiliació. Gent 
treballadora i coneguda. 
Sense escàndols econòmics 
locals amb diners públics, i 
al final... quatre anys i al car-
rer. Que coi passa en aquest 
partit? Si ens remuntem en 
el temps, en els moments de 
més enlluernament pujolista, 
amb la possibilitat d’obtenir 
tot el desitjat, i que hagués 
reportat una grans beneficis 
a la ciutat, el Sr. Borràs no va 
poder conservar el lloc da-
vant de l’arremetuda del Sr. 
Aguilà. Tota una sèrie de ma-
niobres van minar la seva per-
manència al cap de la ciutat. 

Repetició (?)
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Essent un treballador nat. Un 
pidolaire per Balaguer quasi 
ofenós davant de qualsevol 
conselleria. De ben poca cosa 
li va servir, se’n va anar avall 
vist i no vist. Gent que ell va 
fer sortir del no res, van ser els 
primers en picar-li als ulls, i en 
fer ressaltar els seus defectes.
 Ara, amb una herència 
maleïda d’un deute monu-
mental, deixada com a pe-
nyora al Sr. Roigé, pel quasi 
vitalici anterior alcalde. En un 
“impasse” molt problemàtic 
per la Generalitat, on no hi 
ha un “perrot” punyetero i 
uns objectius que no es po-
den complir, el Sr. Roigé ha 
volgut mantenir situacions 
que eren i han estat errors 
polítics, i sembla que els ha 
de pagar. Som molts els que 
anunciàvem aquests i altres 
pagaments i que la marca 
Convergència era molt difícil 
de vendre amb tot el que s’ha 
descobert i el que falta. Dar-
rerament el cas Palau torna 
a cuejar. Tornen els embargs 
preventius a Convergència 
per ordre judicial. El cas fa-
mília Pujol dit així per fer-ho 
curt. Desavinences amb els 
socis de coalició. Notícies 
que corren i volen pel carrer 
on circulen  també els vots. 
Barreja ben humana de la 
vida privada amb la pública. 
Massa càrrecs de confiança 
i potser massa autoconfiança 
en un mateix. I oblidar amb 
massa facilitat de com va per-
dre l’adversari en les passa-
des eleccions del 2011, no és 
el mateix que guanyar-les un 
mateix.
 Ara, quan sembla que no 
hi ha remei, es pot dir, que 
el treball contra el Sr. Roigé, 
dintre del partit, ha fet la feina 
de sempre.
 I per no dir, el punt de 
semblança que tenen els dos: 
el que se’n va anar, i potser el 
que tindrà de fer-ho.

 Avui en dia gairebé 
tota la població disposa 
d'internet. Aquesta xarxa 
és sens dubte una eina 
totpoderosa. Tot el que es 
pot fer a la vida real es po-
drà fer en la realitat virtual 
del futur proper.
 Les xarxes socials crec 
són eines molt útils i alho-
ra amb certs perills. Però 
si sabem gestionar-les 
bé podem tenir un munt 
d’avantatges socials, la-
borals i d'influència digi-
tal. Twitter i Facebook són 
els principals canals que 
utilitzen els “influencers”.
Un influencer és una per-
sona que té presència a 
totes les xarxes socials i 
que el que publica té una 
certa repercussió. Els 
nivells d'influència a la 
xarxa es medeixen amb 
una aplicació anomena-

Influència en les xarxes socials
Josep Ma Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

da Klout, on la mitjana de 
Klout Score és 40. Totes les 
persones per sobre de 40 
tenen possibilitats de ser 
en un futur “influencers”. A 
partir de 50,representa que 
la gent et comença a tenir 
en compte. Amb un Klout 
superior a 60 ja ets un “in-
fluencer” rellevant. Els in-
fluencers són només el 5% 
d'usuaris.
 Actualment a Lleida el 
"top influencers" està liderat 
per el Sr.Postu (Postureig de 
Lleida), amb un Klout supe-
rior a 70. A Espanya, el líder 
és el Futbol Club Barcelona 
amb un 95 de Klout Score, 
mentre que al món els més 
influents són el Papa Fran-
cesc i Barack Obama.
 El Papa Francesc amb 
un sol compte de Twitter, 
amb poca activitat té un ín-
dex Klout de 92 mentre que 

Barack Obama té el Klout a 
gairebé 100 punts.
 Hem de tenir en comp-
te que als Estats Units el 
"Klout Score" ja s'està uti-
litzant com a criteri de se-
lecció per a trobar feina. 
També es produeixen cir-
cumstàncies anecdòtiques 
com a festes on només as-
sisteixen convidats amb un 
índex Klout superior a 45 o 
sales VIP d'aeroports per a 
ells.
 Per aquest motiu no 
és d'estranyar que el nivell 
d'influència o Klout que un 
tingui a les xarxes socials 
pugui ser important en un 
futur en la fase de contra-
ctació de personal (tant 
públic com a nivell privat), 
tenint en compte que estem 
en una societat moderna, 
en què s'avança a passos 
gegants i on la tecnolo-
gia és fonamental i alhora 
imprescindible,per avançar 
encara molt més ens molts 
aspectes.
 El futur és molt proper...

 Després d’haver fet 
reflexió sobre el resultat 
electoral del passat diu-
menge 24 de Maig us vo-
lem transmetre les gràcies 
a tots els balaguerins i ba-
laguerines que ens vau fer 
costat i ha permès que C’s 
obtingui representació a 
l’Ajuntament de Balaguer 
amb un 8% dels sufragis 
i amb un total de 539 vots 
tot superant les expectati-
ves. Tenint en compte que 
concorríem per primer cop 
a les eleccions municipals 
i amb un any i mig de vida 
de la secció local del partit 
a la ciutat. Us fem saber 
també, que la campanya ha 
estat finançada pels propis 
components de la candi-
datura, amb pocs recursos 

Moltes gràcies pel vostre suport!
Candidatura de C’s a l’Ajuntament de Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

econòmics i logístics, és per 
això que passat uns dies es 
valoren més els resultats.
 Cal recordar que per pri-
mer cop es presentaven gens 
menys que 8 llistes i afe-
gint-hi la baixada de 2 punts 
de la participació ha deixat 
un consistori molt fragmen-
tat, deixant-se pel camí sense 
representació partits histò-
rics com ICV i el PP.
 Se’ns presenta una le-
gislatura de molts pactes, 
independentment qui acabi 
essent envestit Alcalde- (Sr. 
Roigé o Sr. Vidal) i on el di-
àleg i el consens haurà de 
ser el pal de paller donada la 
composició del Ple resultant. 
La tasca del nostre regidor 
els pròxims 4 anys serà una 
oposició crítica però alhora 

constructiva, evitant les pi-
cabaralles personals i treba-
llant en pro dels ciutadans 
de Balaguer i la ciutat des de 
dintre l’Ajuntament i a peu de 
carrer.
 També volem aprofitar 
aquestes línies per agrair la 
tasca duta a terme durant 
aquestes darreres legisla-
tures –salvaguardant les di-
ferències ideològiques- als 
regidors sortints: el Sr. Gre-
gori García i Sr. Joan María 
Molins.
 Finalment només dir-vos 
que restem a la vostra dis-
posició, per tot aquell que 
ho vulgui a la nostra adre-
ça electrònica; balaguer@
ciudadanos-cs.org, per a que 
ens feu arribar les aportaci-
ons i crítiques que cregueu 
oportunes. Tots plegats po-
dem fer créixer la ciutat. I 
reiterar: Moltes gràcies pel 
vostre suport!
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 Benvolguts balague-
rins:
 Durant vuit anys he tin-
gut el plaer i l’honor de ser 
regidor de Balaguer, això 
vol dir ser representant de 
la nostra Ciutat. Ara la ciu-
tadania ha exercit el seu 
dret a decidir la composi-
ció del consistori balague-
rí, i ha decidit que el nos-
tre partit, el Partit Popular, 
per primera vegada des de 
1983, no estigui al Ple de 
l’Ajuntament.
 Per la meva part han 
estat 8 anys intensos i 
plens de responsabilitat, 
però fantàstics des del 
punt de vista personal. 
Moltes lliçons he aprés i 
molts cops m’he endut, 
però ho he fet amb la il-
lusió d’un principiant. 
D’aquests anys em quedo 
amb els amics que he fet, 
amics de totes les ideolo-
gies, i també amb tots els 
companys regidores i regi-
dors que he tingut amb els 
quals, sense excepció, he 
tingut un tracte exquisit, 
fora del Ple, i amb la gran 
quantitat de balaguerins 
-també de tots els signes 
polítics- que m’han dema-
nat ajut i/o consell per al-
guna o altra cosa.
 Des d’aquestes rat-
lles vull expressar a tots 
els companys regidors i 
als dos alcaldes amb els 
quals he coincidit, el Mi-
quel Aguilà i el Josep Ma-
ria Roigé, amb els quals 
he tingut, i espero conti-
nuar tenint, una relació 
personalment cordial.
 I també a tot el per-
sonal de l’Ajuntament el 
meu agraïment per tots 
els moments que els he fet 
perdre i per totes les coses 
que jo he après d’ells, el 
meu reconeixement per 
la tasca que fan en el dia 
a dia, que no es veu, però 
que tan important és per 
la nostra Ciutat, tasca que 
de vegades, crec, no està 
prou reconeguda.

Gràcies Balaguer
Joan Maria Molins
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dins aquest agraï-
ment als treballadors 
municipals, m’agradaria 
fer una menció especial 
als membres de Ràdio 
Balaguer, ells saben 
el difícil que va ser po-
sar-me davant d’un mi-
cròfon i donar les expli-
cacions oportunes sobre 
temes del Ple i actualitat 
municipal els primers 
programes d’Actualitat 
Plural, no creieu que si-
gui fàcil, sobretot per un 
polític: a la mínima que 
t’equivoques la mateixa 
ciutadania t’ho recrimi-
na.
 Gràcies a tots.
 Agrair, també, a tots 
els balaguerins que en 
qualsevol de les tres 
vegades que m’he pre-
sentat han tingut a bé 
votar al Partit Popular al 
qual he intentat repre-
sentar i defensar crec, 
que dignament, el meu 
agraïment més sincer i 
recordar-los-hi que en-
cara sóc aquí, no esta-
ré a l’Ajuntament però 
continuo i continuaré 
sempre al servei dels ba-
laguerins.
 Per últim desitjar a 
la nova Corporació Mu-
nicipal, molta sort, en 
aquests propers quatre 
anys, que la necessita-
ran. En aquesta ocasió 
crec que s’haurà de fer 
“mans i mànigues” per 
poder governar la Ciutat, 
encara que amb imagi-
nació, de ben segur, que 
se’n sortiran, al menys 
jo així ho desitjo. Enco-
ratjar els nous partits 
entrants, crec que al 
principi els hi caurà el 
món a sobre, com a mi 
em va passar, però amb 
paciència i ganes, res és 
impossible.

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

 20 anys amb l'Art i la 
Cultura, és el nom que porta 
l'exposició de la nostra Asso-
ciació Grup d'Art 4.
 Molta gent es pregun-
ta, per què el nom de Grup 
d'Art4?  Perquè quatre per-
sones,  la Carme Vidal,  la 
Montserrat Cots, la Divina 
Curià  i el Josep Giralt, es 
van il·lusionar amb el projec-
te de fer quelcom al voltant 
de l’Art i la Cultura a Bala-
guer.
 Les primeres reunions es 
van fer al local on havia estat 
el parvulari de la Carme Vi-
dal.
 La primera activitat es 
va fer al Museu de La No-
guera, d'on el Josep Giralt 
n'era el Director. Va ser una 
exposició-subhasta en la 
que els guanys van anar a fa-
vor d'ASPID. Va ser un èxit, 
i això ens va animar a conti-
nuar.
 Conjuntament amb 
ASPID es va organitzar un 
concert a l'Auditori de Lleida 
amb la Jove Orquestra de 
Cambra de la Noguera. Més 
endavant s'organitzà un reci-
tal de música i poesia amb 
Ramon Rubinat al Consell 
Comarcal de la Noguera; i 
també una exposició dedi-
cada al pintor Freixas Vivó 
al Museu Comarcal de la 
Noguera. I així, fins que l'any 
1998, la família Portella, ens 
va cedir l'espai de la Plaça 
Mercadal n. 46,  de forma 

 Durant el darrer mes, 
l’allau de missatges polítics, 
d’una banda i l’altra, ha estat 
intens. Els partits hem apro-
fitat els mitjans que tenim a 
l’abast per buscar la confian-
ça de l’electorat, que ara, un 
cop passades les eleccions, 
ens toca correspondre.
 Per aquest motiu, vull 
aprofitar l’espai que ens 

Moltes gràcies
Josep Ma Roigé, Candidat de CiU a l’alcaldia de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

brinda la revista Groc per do-
nar les gràcies i felicitar les 
balaguerines i balaguerins 
que el passat 24 de maig 
van anar a votar; per haver 
participat i fet novament de 
la jornada electoral, ni que 
sigui un tòpic, la Festa de la 
Democràcia. Un cop més, 
ens podem congratular tots 
plegats que la jornada hagi 

20 anys amb l’art i la cultura
Associació Grup d’Art 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------

gratuïta, amb l'objectiu d'en-
riquir l'oferta cultural de la 
nostra ciutat, especialment 
pel que fa a pintura, escultu-
ra, ceràmica, tertúlies i con-
certs.
 El 20 de Març de 1998 es 
va inaugurar la sala i va ser 
l'escultor balaguerí Josep 
Mateu, el primer en exposar 
la seva obra.
 A partir d'aquí, la llista 
és llarga. Ja han passat 20 
anys, i l'Associació està viva 
i forta gràcies també als que 
s'han anat integrant en un 
moment o altre a la Junta, 
aportant noves idees i noves 
il·lusions com Rosa Baró, 
Mireia Puyal, Montserrat 
Manchó,  Mª Àngels Barril, 
Josep Aznar, Marta Mesa-
lles, Jaume Profitós, Joan de 
Déu Batalla i Immaculada 
Perelló.
 L'exposició que ara pre-
sentem està dividida en 6 
apartats. El primer, una Me-
mòria acompanyada d'uns 
àlbums amb fotografies i 
notes de premsa. El segon, 
l'obra d'alguns artistes que 
han exposat a la nostra Sala, 
tant de pintura, com de ce-
ràmica o escultura. (Aques-
tes obres estan cedides per 
amics i simpatitzants). El ter-
cer, l'Exposició que es va fer 
del Facsímil del Beatus de 
Liébana de la Seu d'Urgell, 
i les conferències que es 
van realitzar al seu voltant. 
La fundació Margarida de 

Montferrato, ens va cedir la 
sala on es van fer les confe-
rències, i a la nostra Sala es 
va fer l'exposició del Facsímil  
i la recreació del bestiari que 
va fer l'artista Josepa Travé. 
El quart, és un apartat de 
l'Obra Social del Grup d'Art4. 
Col·laboració amb Mans 
Unides, ASPID, Moçambic, 
lluita contra el càncer i sín-
drome de Down. El cinquè, 
la presentació de llibres i ter-
túlies sobre Art, i els 70 pro-
grames "Òpera de la A a la Z" 
emesos per Ràdio Balaguer 
i dedicats a l’òpera, la col-
laboració amb la Fundació 
Victòria dels Àngels amb la  
presentació  del documen-
tal Brava Victòria. I el sisè, i 
últim,  el Concurs Internaci-
onal de  cant  líric Germans 
Pla Ciutat de Balaguer, ini-
ciat l'any 2002 als jardins 
i als locals de la fundació 
Margarida de Montferrato, 
que, més tard, per qüestions 
acústiques i d'espai es  va 
traslladar al Teatre Munici-
pal de Balaguer.
 Volem  agrair el recolza-
ment rebut pels diferents al-
caldes i regidors de cultura 
de l'Ajuntament de Balaguer. 
 A la Diputació de Lleida, 
a la Fundació Margarida de 
Montferrato, a La Caixa, i 
als comerços de Balaguer, 
socis, col·laboradors en ge-
neral i simpatitzants i en es-
pecial a la Família Portella.
 I tancant aquest cercle 
dels 20 anys, de nou al Mu-
seu, el grup d'Art4 torna a  
col·laborar amb l'exposició 
Germans Pla, les arrels i la 
memòria.

transcorregut sense cap in-
cident i amb total normalitat.
 També, en nom de tot 
l’equip de Convergència i 
Unió, us vull agrair la confi-
ança dipositada en el nostre 
projecte, la qual cosa ens 
ha convertit, per segona le-
gislatura consecutiva, en la 
força més votada. Com deia 
el nostre eslògan, tenim el 
compromís de seguir treba-
llant amb honradesa per a 
tots els ciutadans i ciutada-
nes de Balaguer.
 Moltes gràcies!
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 L’A juntament  de 
B a l a g u e r  v a  o b r i r 
el passat 1 de juny el 
període d’inscripcions 
del  programa Est iu 
Esport, que inclou un 
gran catàleg d’activitats 
esportives i culturals per
als infants i joves dels 4 
mesos als 16 anys.
 Des de fa alguns 
anys, el programa in-
corpora l’aprenentatge 
de l’anglès en alguna 
de les franges horàri-
es, una immersió que 
s’amplia aquest any a 
un torn sencer del Temps 

Obert el període
d’inscripcions de les diferents 
activitats d’Estiuesport

Activitats de l’Estiuesport

Totes les activitats 
d’Estiuesport
s’estructuren en torns 
de quinze dies durant 
els mesos d’estiu

Afegit, concretament la 
quinzena del 24 d’agost 
al 10 setembre. Durant 
aquests dies, les acti-
vitats d’aquest bloc, de 
caràcter més cultural, 
seran íntegrament en an-
glès. Una altra de les no-
vetats és el servei d’aco-
llida gratuït, a partir de 
les 8 del matí, per a totes 
les activitats, adaptant 
així millor la jornada dels 
petits als horaris laborals 
de les seves famílies. Així 
mateix, es mantenen els 
preus respecte l’edició 
de l’any passat.
 Totes les activitats 
s’estructuren en torns de 
quinze dies, en horari de 
matí, de manera que es 
dóna cobertura des del 
22 de juny fins al 10 de 
setembre, i s’adapten a 
cada franja d’edat.

Sant Domènec i Les Franqueses acullen 
“Juliol de Música i Poesia”

Concert a Santa Maria de les Franqueses, juliol 2014

 Un estiu més, i ja en són 
quatre, l’església de Sant 
Domènec i el Monestir 
cistercenc de Santa Maria 
de les Franqueses posen 
e l  m a rc  m o num ent a l 
i l’acústica perfecta per a 
gaudir d’aquesta experiència 
musical i poètica única.  
 Aquesta nova edició, 
presentarà 4 propostes 
poètico-musicals d’alt nivell, 
amb excel·lents músics i 
rapsodes entre els qual hi 
trobem: Coral Cantiga, Enric 
Casasses, Trio Lycopersicon, 
Enric Arquimbau, l’actriu 
Mercè Sampietro, Eduard 
Iniesta i el grup resident a 
l’Auditori de Lleida LleidArt 

Ensemble. El cicle arrancarà 
el dissabte 27 de juny a Sant 
Domènec i continuarà al 

Monestor de Santa Maria de 
les Franqueses els dies 4, 19 i 
25 de juliol. 

Concert de fi de curs de l’Orfeó balaguerí,
el proper diumenge 14 de juny

 L’Orfeó Balaguerí oferirà 
un concert el diumenge 14 a 
les 9 del vespre a l’Església de 
Sant Domènec.
 Una primera part dedicada 
a la «Cançó Catalana» i una 
segona dedicada en exclusiva 
al mestre Enric Morera. Amb 
aquest Concert Fi de Curs, 
l’Orfeó Balaguerí també 
s’adhereix a tots i cadascuns 
dels actes que es venen 
celebrant arreu del  país, amb 
motiu de la commemoració 
de l’any “Enric Morera”.Orfeó balaguerí
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 El passat divendres 
29 de maig, va tenir lloc 
al Museu de  la Noguera 
l a  i n a u g u r a c i ó  d e 
l’exposició «Fotografia 
en Relleu. La fotografia 
estereoscòpica a les 
comarques de Lleida 
1895-1960.»
 Aquesta exposició, 
o r g a n i t z a d a  p e r  l a 
Xarxa de museus de les 
Terres de Lleida i Aran 
i pel Departament de 
Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, i  que 

El Museu de la Noguera acull 
una exposició de fotografia 
esteoroscòpica

Exposició de fotografia estereoscòpica

L’exposició
inaugurada el 29 de 
maig es podrà veure 
fins el proper
diumenge 19 de juliol

Cloenda dels clubs de lectura infantils 
amb un taller a càrrec de Jumping Clay

 El passat dissabte dia 
30 de maig  a la Secció 
Infantil de la Biblioteca va 
tenir lloc la cloenda dels 
clubs de lectura infantils  
amb un taller d’elaboració 
de punts de llibre a càrrec 
de Jumping Clay.
 El taller s’adreçava als 
nens i nenes que han format 
part dels diferents clubs 
de lectura infantils de la 
Biblioteca durant el curs 
escolar.
 Els participants al taller 
van elaborar un punt de 
llibre relacionat amb les 
emocions, que va estar el 
tema central dels llibres que 
han llegit aquest curs.Biblioteca Margarida de Montferrat

“Consells per viure millor” a càrrec de 
Mercé Sànchez a Vallfogona de Balaguer
 Dins  del  programa 
d’activitats que organitza 
durant l’any l’Esplai de 
la Gent Gran «La Vall» de 
Vallfogona de Balaguer, el 
passat 27 de maig, i a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament de 
Vallfogona va organitzar 
una xerrada-col·loqui a 
càrrec de la fisioterapeuta 
Mercé Sanchez amb el 
titol de «Consells per viure 
millor», una xarrada en que 
els assistents van quedar 
molt satisfets. 

La cloenda es va fer el passat dissabte 30 de maig a 
la Biblioteca Municipal Margarida de Monferrat

Xarrada a Vallfogona a càrrec de Mercè Sànchez

compta amb el suport 
de la Universitat de 
Lleida, la Xarxa d’Arxius 
Comarcals de Catalunya, 
l ’ I n s t i t u t  d ’ E s t u d i s 
Ilerdencs i la Diputació 
d e  L l e i d a  a p o r t a 
importants novetats 
en la història de la 
fotografia de les terres de 
Lleida de finals del segle 
XIX i principis del XX. 
Gràcies a la recerca duta 
a terme pel comissari 
de l’exposició Xavier 
Goñi, s’han retrobat 
nous fons fotogràfics 
e s t e r e o s c ò p i c s , 
alguns dels quals eren 
desconeguts i es poden 
veure per primer cop en 
públic. L’exposició es 
podrà veure al Museu de 
la Noguera fins el 19 de 
juliol.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
SE OFRECE chica 
para hacer trabajos de 
limpieza en el hogar, 
escaleras, oficinas o 
ayudante de cocina. 
Razón:  605724434-
634255974.
-----------------------------------
NATIVA dóna classes 
d’anglès, i classes de 
conversa en anglès. 
Amb possibilitat de fer-
ho individualment o en 
grups organitzats. De-
mana disponibilitats 
sense compromís. Raó 
telèfon: 650422582.
------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes, 
comunions, bateigs i 
altres esdeveniments. 
Àmplia experiència 
en el sector audiovi-
sual. Pressupost sense 
compromís. Contacte 
Dani Arregui, mòbil 
686774086 o e-mail a: 
daniaso@gmail.com
----------------------------------
ES DONEN classes 
particulars i repassos 
d’anglès d’Educació 
Primària, ESO i Bat-
xillerat. Raó telèfon: 
698383277.
-----------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
ES LLOGA àtic amb as-
censor, 3 hab., a l’Avda. 
Josep Molins (Hospi-
talet de Ll.) per 650e. 
Ideal per estudiants. 
Prop Universitat Dia-
gonal. Raó: 605642959.
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a la Pineda (Salou), 
costat platja, amb vis-
tes al mar i Port Aven-
tura, pàrking tancat, 
piscina, a/a, rentavai-
xelles, tots els extres. 
Per setmanes i quin-
zenes. Raó: 639330429.
------------------------------------
ALQUILO PISO 1a li-
nia de mar en Cunit, 
3 hab., 2 baños, terra-
za, parquing, piscina 
comunitaria. Setiem-
bre 1a quincena: 700 
€ y 2a quincena: 600 €. 
Posibilidad alquilarlo 
todo el año. Razón: 
661470848.
------------------------------------
ES VEN pis al c/ Bar-
celona,  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 habitacions, 
sense mobles. Raó: 
619742785.
-----------------------------------
VENTA/LLOGUER de 
pàrkings tancats al c/ 
Jaume Balmes, 11 de 
Balaguer. Raó telèfons: 
629310479-629715431.
-----------------------------------
ES LLOGA nau de 
310m2, al Polígon In-
dustrial Campllong de 
Balaguer. Amb llum 
i oficina. Preu: 350€/
mensuals. Raó telèfon: 
662003299.
-----------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona 
de Balaguer, al cos-
tat del col·legi Mont-
roig, de 516 m2. Raó: 
676996765.
----------------------------------
ES LLOGA pis a Bar-
celona, ideal per estu-
diants. Amb capacitat 
per a 2/3 persones, a 
la zona Hospital Sant 
Pau, aprop metro pa-
rada “2 de Maig”. Amb 
wifi, solejat, totalment 
moblat i equipat. Raó 
informació telèfon: 
662358939.
------------------------------------

VARIS
-----------------------------------
ESPECIALITZATS en la 
reparació de rellotges 
antics. Reparacions 
garantitzades per dos 
anys. Raó: 648778524.
-----------------------------------
SEÑORA MAYTE, vi-
dencia y tarot. Alta 
magia blanca. Horas 
a convenir. Razón: 
609135472.
-----------------------------------
COMPRO: Joguines 
antigues, scalextric, se-
gells, plomes estilogrà-
fiques, rellotges antics, 
còmics i llibres antics, 
àlbums de cromos, mo-
nedes, bitllets, postals 
i fotos antigues.... Con-
tacte: 676803205.
------------------------------------
COMPRO RELLOTGES 
Rolex, Omega, Cartier, 
Breitling... Coberteries 
i objectes de plata. 
No importa antiguitat. 
Pago al comptat. Raó: 
628727539.
------------------------------------

OFERTA, gran varie-
tat de quadres amb 
uns preus d’escàndol. 
Vine a veure la nostra 
galeria. Informació per 
a visites al telèfon: 
609135472.
-----------------------------------

MOTOR
-----------------------------------
ES VEN Scooter Yama-
ha Majestic 125, amb 
bon estat, any 2004. 
Raó: 646582657.
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines al  c/ 
Sant Lluís, 36-38 altell, 
al telèfon 973448273 o 
bé des del web: www.
revistagroc.com
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                   disb. i diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius
06.10                         TÀRREGA                                dill. a dissb.
07.10                                 “                                          dill. a dissb.
07.50      “                       dill. a div.
12.00                                   “                                        dill. a dissb.
15.00                                “                                    dill. a dissb. 
19.30     “ dill. a dissb.
07.10      LLEIDA de dill. a div.
07.40 “ diari
07.45 “ de dill. a dissb.
07.48 “ de dill. a dissb.
07.55 “ dimt., dimc. i div.
08.00 “ dill., dij. i div.
09.15 ” de dill. a dissb.
09.30 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  de dill. a div.
12.00 “  de dill. a div.
13.10 “  de dill. a div.
13.30 “  de dill. a div.
14.45 “ de dill. a div.
15.15 “ de dill. a div.
15.18 “ de dill. a div.
17.30 “ diari
17.51 “ diari
19.10 “ de dill. a div.
19.21 “ diumenges
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                       disbts. mercat
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. 
16.35   “                                        divendres 
16.50 “ diari
19.10  “                        de dill. a div. 

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU                  diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             de dill. a disb.
19.47 “                                  de dill. a div.
06.30   ÀGER                             de dill. a div.
07.20  “                                            dissabtes
13.37 “                                      diumenge
14.00 “                              de dill. a disb.
14.25 “                              de dill. a div.
17.22 “                                                 diari
20.07 “                    diari
21.21 “                                   de dill. a div.
11.05 LES                                             diari
18.05  “                                                 diari
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
14.45 “                     de dill. a div. feiners
12.45 “                                        dissabtes
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
07.45 de dilluns a divendres
08.45 diari
09.10 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
11.00 de dilluns a dissabte
11.10 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.50  diumenge
13.00  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
16.35 diari
18.30 de dilluns a divendres
19.00 de dilluns a divendres
19.20 diari
20.00 de dilluns a divendres
20.35 de dilluns a divendres

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
14.16 14.46
18.10 18.39
18.50 19.20
21.05 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 (2) 11.00
11.09 (4) 12.30

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 09.39
17.30  17.59
20.30 20.59

LA POBLA BALAGUER
12.56 (3) 14.16
17.30 (4) 18.50

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

De les 8 de la tarda del 4 de juny a les 8 de la tarda de l‘11 de juny ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’11 de juny a les 8 de la tarda del 18 de juny CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 de juny a les 8 de la tarda del 25 de juny SALA

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
-------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
-------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL              973 450408
A MEDICS                                          973 447513
CENT. MEDIC RECONX.                973 448113
CREU ROJA                                      973 445795
RENFE                                                 973 445503
ALSINA GRAELLS                           902 422242
TAXIS PÚBLICS                               973 445022
CORREUS                                         973 445826
JUTJAT N.1                973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2                973 451162 / 973 451287
JUTJAT N.3                                       973 035900
SALA DE PROCURADORS         973 451177
DESPATX PARROQUIAL              973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.             973 446457
FUNERARIA SANT JOSEP          973 445786
                629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN                      973 446259
-------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                 973 586005
-------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                 973 420009
-------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                 973 428007
-------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                 973 459005
-------------------------------------------------------------------------

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

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS PRESSUPOST
al tel.: 687 509 546

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