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 En l’anterior article parla-
va que res no havia canviat, 
en relació a la passada legis-
latura, quant a la celebració 
del Carnaval. Avui, si em 
permeteu, voldria esmentar 
un altre aspecte que no ha 
sofert, tampoc, cap mutació. 
Em refereixo a la circulació 

vial als carrers i a les  places 
de la ciutat, especialment 
en alguna d’elles. El caos 
circulatori pel carrer de Bar-
celona, a causa  dels cotxes 
estacionats en doble fila, 
continua igual; les curses de 
cotxes o motos per les avin-
gudes no han desaparegut; 
les bicicletes  roden, com de 
costum i  a tot drap,  per les 
voreres de qualsevol carrer, a 
contradirecció o pel mig del 
passeig de l’Estació, conver-

tit,  després de la  remodela-
ció, en velòdrom; els cotxes, 
malgrat l’aparcament habili-
tat ben a prop, romanen esta-
cionats a la plaça de l’estació 
d’autobusos, sigui dissabte 
al matí (període permès per 
no sé quines pressions) o no. 
Si amb la guàrdia urbana no 
n’hi ha prou per  intentar de 
resoldre  aquest atzucac, pot-
ser caldria tornar a recuperar 
aquells agents cívics que tan 
bona feina van fer.

 La línia de la Pobla de Segur tindrà set parades 
facultatives o a demanda quan s’estrenin els nous trens, 
per Setmana Santa. El tren comptarà amb un sistema 
d’avís, tant a l’interior dels combois com a les mateixes 
parades, perquè l’usuari comuniqui la seva arribada a 
destí o la petició de parada, de manera que si l’estació o 
el baixador no té cap viatger que doni l’alerta la màquina 
seguirà el seu recorregut.
 Això passarà en set de les disset parades amb què 
compta el tren entre la capital del Segrià i la Pobla, que 
a data d’avui ofereix amb un trajecte d’anada i un de 
tornada, mentre que entre Lleida i Balaguer hi ha onze 
viatges diaris en els dos sentits.
 La Generalitat va suprimir bona part dels trajectes de 
la línia de la Pobla el 2012 per reduir el dèficit del servei, 
si bé va anunciar que es recuperarien o s’ampliarien 
quan estiguessin llestes les noves màquines per a aquest 
recorregut.
 La recuperació de trens ha sigut una reivindicació del 
Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà des que, el 2012, el 
Govern els va reduir de sis a tres entre Lleida i Balaguer 
i va deixar un sol viatge d’anada i tornada al dia entre la 
capital del Segrià i la Pobla.
 Encara que no s’ha precisat el nombre de trens 
a partir de Setmana Santa, es va confirmar que 
s’augmentaria el número.
  El tren de la Pobla és una vella reivindicació de les 
nostres comarques i ha de servir per oferir un servei 
de transport públic modern i útil per als ciutadans dels 
nostres pobles, i que no quedin ni els pobles d’aquesta 
línia ni els habitants en l’oblit.

El tren de la Pobla
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El nou tren ja funciona en fase de
proves de Lleida a La Pobla de Segur

 El nou tren de la Pobla 
ja es troba en període de 
proves i sense passatgers. 
 U n a  d e  l e s  d o s 
noves unitats arribades 
recentment a Lleida va 
començar a circular a 
mitjans de febrer per les vies 
per completar el trajecte 
que uneix Lleida  amb la 
Pobla de Segur. El comboi, 
que va fer el trajecte Lleida-
Balaguer durant el matí, va 

arribar a la Pobla de Segur 
a la tarda.
 L e s  p r e v i s i o n s  d e 
FGC apunten a  posar 
en funcionament el nou 
servei aquesta primavera, 

Nou Tren

Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya 
preveuen que entrin en 
funcionament durant la 
propera Setmana Santa

Xerrades sobre drogodependència per 
als centres educatius de secundària 

 L’ a j u n t a m e n t  d e 
B a l a g u e r,  d e s  d e  l a 
regidoria de Joventut, 
amb la col·laboració de 
l’Institut Hipòcrates de 
Balaguer, organitza un 
cicle de xerrades-col·loqui 
sobre l’educació dels pares 
i mares en la prevenció del 
consum de drogues i com 
actuar.
 Les xerrades es faran 
als centres educatius de 
secundària de Balaguer, 
i durant el proper mes 
de març a l’IES Ciutat de 
Balaguer, a l’IES Almatà, a 
l’Escola Vedruna i l’Escola 
Pia.

Les xerrades estan organitzades des de la regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament i l’Institut Hipòcrates

 L ’ A j u n t a m e n t 
de Balaguer preveu 
finalitzar a finals del 
mes d’abril les obres de 
remodelació de la Plaça 
Pere Casaldàliga, uns 
treballs que s’executen 
dins del programa de 
foment de l’ocupació 
denominat «Treball i 
formació».
 L e s  o b r e s  q u e 
actualment han arribat 
a l’equador permetran 
delimitar dos espais 
diferenciats, un per als 
més petits i un altre 
per als adolescents. 
E n  l ’ e s p a i  p e r  a l s 
m é s  p e t i t s  s ’ h i 
col·locaran gronxadors 
i equipaments lúdics 

Les obres de la Plaça Pere 
Casaldàliga preveuen un parc 
per a petits i adolescents

Plaça Pere Casaldàliga

Està previst que les 
obres acabin a finals 
del mes d’abril i les 
obres es fan amb el 
pla Treball i Formació

adients per aquestes 
edats, mentre que a la 
part pels adolescents es 
col·locarà una cistella de 
bàsquet i una taula de 
tennis taula.
 Així mateix, les obres 
de urbanització de la 
plaça Pere Casaldàliga 
permetran solucionar 
alguns problemes de 
seguretat que hi havia 
fins ara, sobretot en 
l’entrada i sortida de 
vehicles dels pàrquings 
dels edificis de la plaça.
 L’alcalde de Balaguer, 
J o r d i  I g n a s i  V i d a l 
va visitar la passada 
setmana les obres de la 
plaça acompanyat del 
regidor d’Urbanisme, 
Gerard Torres. 
 E l  p r e s s u p o s t 
material de la adequació 
és de 70.000 euros, ja que 
la mà d’obra va a càrrec 
del programa «Treball 
i  formació» de fons 
europeus a través de la 
Generalitat de Catalunya.

coincidint amb la festivitat 
de Setmana Santa. De 
moment, el tren seguirà 
les properes setmanes en 
fase proves, circulant sense 
passatgers.

Presentació de les xerrades
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Càritas organitza un cicle de conferències 
sobre la Crisi dels Refugiats de Síria

Oriol Amorós a Balaguer

 Càritas d’Urgell es pre-
para per l’acolliment de 
refugiats que es preveu que 
puguin arribar de l’Orient 
Mitjà, majoritàriament d’ori-
gen sirià.
 Per a conèixer més 
de prop i més a fons la 
situació i actualitat del 
tema dels Refugiats, Càritas 
d’Urgell organitza un cicle 
de conferències, amb el 
títol «Crisi dels refugiats: 
com fer-hi front des de 
l’administració i la societat 
civil. Però,... què hi podem 
fer cadascú de nosaltres?». 
La primera d’aquestes 
conferències es va fer a 
Balaguer, a càrrec d’Oriol 
Amorós, Secretari d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya, 
el passat 17 de febrer.

La primera de les conferències es va fer el passat 
dimecres 17 de febrer a càrrec d’Oriol Amorós,
Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

 E l  d e s p a t x  d e 
Roiger’s Liñan Advocats 
Associats amb seu a 
Balaguer ha rebut el 
premi “Premios de Ley 
2016” en reconeixement 
a  l a  t r a j e c t ò r i a  i 
p r o f e s s i o n a l i t a t 
desenvolupada en pos 
de la Justícia durant les 

últimes dècades a la 
província de Lleida.
 Els premis que són 
a nivell estatal, es van 
atorgar en una gala 
celebrada a Madrid, 
on es van concedir un 
premi per cada província 
destacant la labor diària 
del sector.

Premi a Roiger’s & Liñan
Advocats Associats de Balaguer

Membres de Roiger’s Liñan Advocats Associats
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 L’Escola Vedruna 
B a l a g u e r  v a  s e r 
l a  g u a n y a d o r a  d e l 
programa-concurs de 
TV3, “Fish and chips”, del 
passat dia 4 de febrer.  
 La Marta Porcar, la 
Mariona Vidal i l’Albert 
Vilajoliu, alumnes de sisè, 
van ser els escollits per 
concursar i enfrontar-se a 
l’Escola 3 d’Abril de Móra 
d’Ebre. 
 Després de superar 
les diferents proves van 
aconseguir, com a premi, 
una filmadora.
 Cal destacar que en 
les dues edicions que 
s’hi ha pres part, l’escola 
Vedruna Balaguer ha 

vençut.
 El fet d’haver estat 
escollits a participar-hi,  
ja suposa una experiència 
molt enriquidora per a 
l ’alumnat del centre 
balaguerí,  ja que no 
s o l s  o b s e r v e n  c o m  
s’enregistra un programa 
sinó, que són ells els 
protagonistes tant si 
responen les proves com 
si animen els companys i 
companyes. Es creu que 
l’emissió serà a finals de 
curs.
 L’equip de professors i 
professores del cicle volen 
comunicar i alhora sumar-
se a la felicitació que va 
rebre l’escola per  part de 
la direcció del programa, 
pel bon comportament 
que, durant les més 
de tres hores i mitja 
d’enregistrament,  van 
mostrar els i les  alumnes 
del centre educatiu de la 
capital de la comarca de 
la Noguera.

Alumnes de l’Escola Vedruna 
Balaguer guanyen el
programa Fish & Chips de TV3

Alumnes de Vedruna

Els alumnes del
Vedruna han guanyat 
les dues vegades que 
han participat al
programa de TV3

Nova Ruta Literària el proper diumenge 
6 de març des de l’Estació de trens

Un moment de la ruta realitzada l’any passat

 El proper diumenge 6 
de març es farà una nova 
edició de la Ruta Literària 
de Balaguer, amb sortida 
des de l’Estació de trens i 
fins a la Placeta de Sant Do-
mènec. Aquesta ruta forma 
part del llibre Comarques 
lleidatanes, l’Alt Pirineu i 
l’Aran, de la col·lecció “Ge-
ografia literària” que mostra 
la fisonomia, la història i els 
monuments a través de la 
interpretació que en fan els 
nostres grans escriptors.
 Aquesta ruta, la confor-
men un total de 20 indrets 
senyalitzats amb un QR. En 
cadascun d’aquests indrets, 
el visitant pot conèixer el 
monument o l’espai a través 
de la lectura del text d’es-
criptors com Teresa Pàmies, 
Francesc Puigpelat, Josep 
Carner-Ribalta o Josep Pla.

Per aquesta edició de la Ruta Literària es
presentarà la publicació que recopila els vint indrets 
que conformen la ruta de Balaguer

Alumnes de l’Escola Mont-roig realitzen
l’activitat “Singlish! Singing in english” 

 L’alumnat de Cicle Mitjà 
de l’Escola Mont-roig ha 
tingut l’oportunitat de gau-
dir de la realització d’una 
original activitat anome-
nada “Singlish! Singing in 
english”. De manera con-
junta des de l’Àrea d’Anglès 
i des de l’Àrea de Música 
s’ha coordinat la realització 
d’aquesta proposta que 
consisteix en una sessió de 
karaoke amb cançons en 
anglès que fan l’alumnat 
de les diverses aules que hi 
participen. 

 El passat 21 de desembre 
es va fer una primera sessió 
de motivació i preparació i 
el 26 de gener la sessió final. 
L’alumnat va poder triar 
entre les diferents cançons 
proposades, que incloïen els 
següents temes: «Imagine», 
«Do Re Mi Song»,  «A 

Singlish a l’Escola Mont-roig

L’activitat consisteix 
en que els alumnes han 
realitzat un karaoke
cantant cançons en
llengua anglesa

Whole»,  «New World», 
«Circle of Live», «Is this 
Love», «Let it Go»,  «Frozen», 
« What a Wonderful world»,  
«Yellow submarine», entre 
d’altres, iels alumnes s’ho 
van passar molt bé, cantant 
i alhora aprenent la llengua 
anglesa.



7<<B A L A G U E R

 L’Escola Vedruna 
B a l a g u e r  h a  e s t a t 
certificada per la FECC 
(Fundació d’Escoles 
Cristianes de Catalunya) 
com a Escola Multilingüe 
per l’enorme impuls i 
importància que dóna 
a  l ’ e n s e n y a m e n t /
aprenentatge de les 
llengües estrangeres. Ja 
fa uns anys que el centre 
du a terme una inversió  
clara envers l’anglès i 
això s’exemplifica no 
només en el seu dia a 
dia, sinó també en els 
projectes i innovacions 
que es duen a terme en 
aquest àmbit.
 D ’ a c o r d  a m b 
aquesta línia, destaquen 

L’Escola Vedruna de Balaguer
certificada com a Escola
Multilingüe

Escola Vedruna Balaguer

L’Escola potencia 
l’aprenentatge de les 
llengües estrangeres 
des de l’Educació 
Infantil

l’increment significatiu 
d’hores d’aquesta llengua 
en l’educació infantil, 
5  ho res  s e tm ana ls , 
la implementació de 
matèries curriculars no 
lingüístiques en anglès 
(AICLE: Aprenentatge 
Integrat de Continguts i 
Llengües Estrangeres), 
impartides durant tota 
l ’ educac ió  pr imàr ia 
(Science, P.E., Arts) i primer 
cicle d’ESO (Science) 
o  l ’oferta  d ’a lgunes 
matèries optatives en 
llengua estrangera, també 
a secundària.
 L’escola potencia 
l a  c o m p e t è n c i a 
c o m u n i c a t i v a  a m b 
iniciatives puntuals i 
transversals com l’English 
Day, la participació en 
concursos com el Fish & 
Chips, de TV3; o The Fonix, 
i amb la presència d’un/a 
auxil iar de conversa 
nadiu/a que complementa 
la part d’expressió oral, 
des de P2 fins a batxillerat.

Alumnes de Gaspar de Portolà visiten 
l’exposició “Energytruck” de Gas Fenosa 

 El passat 8 de febrer, els 
alumnes de cicle superior 
(5è i 6è) de l’Escola Gaspar 
de Portolà de Balaguer, 
acompanyats dels seus 
professors, van participar 
de l’exposició interactiva 

«Energytruck». Un espai 
itinerant que el Museu del 
Gas de la Fundació Gas 
Natural Fenosa ha posat 
en marxa amb l’objectiu 
de portar per tot el país un 
espai per a la transmissió de 

coneixements relacionats 
amb energia,  e l  medi 
ambient i el patrimoni 
industrial.
 Aquesta mostra s’aplega 
en un camió que compta 
amb un motor dual que 
genera entre un 15% i un 
20% menys d’emissions de 
CO2 respecte als motors 
convencionals de gasoil. 
Durant el 2016 recorrerà 111 
municipis de tot el país. 
 Els nois i noies van poder 
conèixer amb més proximitat 
què és l’energia i com es 
genera, el seu consum 
responsable i fer un cop 
d’ull al futur per descobrir 
la seva sostenibilitat, d’una 
forma amena, interactiva i 
amb activitats didàctiques 
conduïdes per educadors 
especialitzats.

Alumnes de l’escola Gaspar de Portolà

La pintora Maite Petit porta un cop més 
les seves obres a la sala d’exposicions

 La sala d’exposicions de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
acollirà del 5 al 13 de març, 
una exposició de la pintora 
Maite Petit, on podrem veure 
una col·lecció de més de 50 
obres de pintura acrílica sobre 
llenç. També trobarem obres 
de relleu amb set làmines, 
de mig punt, de creu, miralls 
decorats, així com figures 
pintades a mà. Els seus 
paisatges, els animals, pobles 
i flors les podreu admirar els 
dies laborals de 6 a 8 de la 
tarda i els festius de 12 a 13.30 
i de 6 a 8 h de la tarda. 

Obres de Maite Petit a la sala d’exposicions de l’ajuntament
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Comença un nou curs de català per a 
no cataloparlants de nivell Bàsic 1

 El passat dilluns 15 
de febrer es va donar el 
tret de sortida a un nou 
curs de nivell Bàsic 1 per 
a no catalanoparlants a 
Balaguer.
 A q u e s t  c u r s ,  q u e 
està finançat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, 
consta de quinze sessions 
de tres hores en què es 
treballen les expressions 
més bàsiques de la llengua. 
 E l  c u r s  e s  d u u  a 
terme dins del marc del 
projecte Aprèn.cat,  en 
què el Consorci per a la 
Normalització Lingüística 
i  el Servei d’Ocupació 
de Catalunya ofereixen 
f o r m a c i ó  e n  l l e n g u a 
c a t a l a n a  a  p e r s o n e s 

 El Monestir de Santa 
Maria de Bellpuig de les 
Avellanes, a la Noguera, 
va celebrar el passat 
d i s s a b t e  e l s  a c t e s 
institucionals amb motiu 
del seu 850è aniversari. 
 A  l ’ e s p a i ,  c a s a 
d e  r e f e r è n c i a  d e l s 
maristes a Catalunya, hi 
conviuen una vintena de 
germans maristes amb 
l’hostatgeria. 
 Un repic de campanes 
va donar el tret de sortida 
a la celebració, ja que Os 
de Balaguer és municipi 
campaner de Catalunya.
 El doctor i professor 
de la Universitat de 
Lleida, Joan Busqueta, 
va  ser  l ’encarregat 

d e  p r o n u n c i a r  u n a 
conferència sobre els 
orígens i la història del 
Monestir. 
 D e s p r é s  d e  l a 
conferència es va fer una 
ofrena floral als comtes 
d’Urgell, fundadors del 
monestir, i l’Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell 
de les Terres de Lleida 
va oferir un concert per 
cloure la jornada. 
 E l  d i r e c t o r  d e l 
Monestir de les Avellanes, 
Robert Porta, va explicar 
que es faran diversos 
actes per celebrar els 
850 anys del Monestir 
que es clouran amb la 
rehabilitació del claustre 
romànic. 
 L e s  o b r e s  d e  l a 
restauració del claustre 
estan previstes que durin 
nou mesos i han estat 
possibles gràcies a l’1% 
cultural. En total costaran 
492.000 euros i el 75% el 
finançarà el ministeri de 
Foment.

El Monestir de les Avellanes 
celebra els actes institucionals 
del seu 850 aniversari

Monestir de les Avellanes

Amb un repic de
campanes, una
conferència de Joan 
Busqueta, una ofrena 
floral i un concert

aturades.  A Balaguer, 
un total de 15 alumnes 
d’arreu de la comarca de 
la Noguera, s’han inscrit al 
curs, el qual finalitzarà el 
proper 17 de març. 
 Les sessions tindran 
lloc els dilluns, dimarts 
i dijous de les 9.15 hores 
a les 12.15 hores a la seu 
del Consell Comarcal de la 
Noguera.
 A q u e s t a  p r i m e r a 
setmana de curs, ha servit 

Sortida a la neu organitzada pel Consell 
Esportiu de la Noguera

 Un any més i enguany 
ja en fa una trentena, el 
Consell Esportiu de la 
Noguera organitza una 
trobada d’esquí per als 
escolars de 10 a 17 anys 
de la comarca, per donar 
a conèixer  o perfeccionar, 
l ’esport de l ’esquí.  La 
sortida està programada 
pels dies 12 i 13 de març, i 
les places són limitades. Els 
interessats poden demanar 
informació a l’oficina del 
Consell Esportiu, els dimarts 
i dijous de 17 a 19 h o al 
correu: consellesportiu@
ccnoguera.cat

per fer les presentacions i 
tenir  un primer contacte 
entre  e ls  a lumnes,  la 
professora que impartirà 
les classes i  també la 
llengua que aprendran.
 Entre els inscrits al 
curset,  hi  ha alumnes 
procedents de diferents 
països com Romania, Xile, 
Cuba i Uruguai, tots amb 
un denominador comú, el 
poder aprendre la llengua 
catalana.

Sortida a la neu

El curs, que durarà un 
mes,  es durà a terme 
durant tres dies a la 
setmana, fent tres hores 
cada dia

Alumnes del Curs de nivell Bàsic 1
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El Parc Astronòmic del Montsec inicia la 
temporada 2016 a partir del proper dia 4

 El pròxim 4 de març 
s’iniciarà la temporada 
2016 al Parc Astronòmic 
Montsec, en què és posarà 
en funcionament el primer 
Observatori-Aula d’Euro-
pa, amb una capacitat de 
seixanta-vuit places, ubi-
cat al Parc de Telescopis. 
Es tracta d’una important 
instal·lació divulgativa, que 
permetrà als assistents po-
der veure imatges de l’uni-
vers (mitjançant la seva 
projecció en les pantalles 
instal·lades a l’observato-
ri), captades en temps real 
amb un nou telescopi de 
50 cm, tot escoltant simul-
tàniament les explicacions 
dels monitors del Centre.
 El nou telescopi  serà el 
més gran, potent i avançat 
del COU i el mateix dia 4 de 
març, aprofitant l’inici de la 

COU

El proper divendres dia 4, el Parc Astronòmic del 
Montsec, obrirà de nou les seves portes posant en 
funcionament el primer observatori-aula

temporada, se’n farà el ba-
teig, com és costum en el 
món científic. Durà el nom 
de la doctora Assumpció 
Català (Creu Sant Jordi de 
la Generalitat), ja que va  
ser la primera dona que va 
donar classes d’astrono-
mia en una universitat de 
tot l’Estat espanyol.
 La novetat d’enguany 
del nou Observatori-Aula 
completarà la 1a part de 
les actuacions de millora 
de l’oferta del COU, junta-

COU

ment amb el nou sistema 
de projecció en 3D instal-
lat al planetari de l’Ull del 
Montsec l’any passat. Cal 
recordar que aquest plane-
tari és l’únic al món amb 
el  sistema Open 3D, una 
característica que va tenir 
molt bona acollida durant 
la passada temporada, in-
crementant el número de 
visitants, millorant l’oferta 
d’activitats, incrementant 
el turisme de la zona i tam-
bé les visites d’escolars.
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El JARC organitza una jornada sobre 
ajuts de competitivitat al CEI de Balaguer

 El dia 4 de març el sin-
dicat agrari JARC i l’em-
presa Agrosolucions2.0 
organitzen una xerrada in-
formativa, on s’explicaran 

La jornada es farà a les instal·lacions del CEI

Coneguts com a plans de millora i ajuts d’incorporació de joves, emmarcats dins 
el Contracte Global d’Explotació (CGE) amb finançament Europeu

les principals novetats de 
la campanya 2016, propor-
cionant als assistents la in-
formació que els cal per a 
treure profit d’aquesta línia 

d’ajuts.
 La cessió començarà a 
les 18:45 a la sala d’actes 
en la planta baixa del CEI, 
ubicat al carrer Sant Pere 
de Balaguer. Constarà de 
dues ponències, en la pri-
mera es parlarà dels Plans 
de millora (Millora, Mitiga-
ció i Diversificació), seguit 
d’un torn de preguntes. Per 
finalitzar s’explicarà tot allò 
que cal saber sobre Incor-
poració de joves a l’agricul-
tura.
 El CGE és una de les 
eines bàsiques que té l’ad-
ministració per a incentivar 
la inversió en les explota-
cions agràries. Aquesta 
cessió té com a objectiu 
informar als possibles be-
neficiaris d’aquests ajuts, 
per a que hi puguin accedir 

amb l’assessorament que 
requereixen.
 Els titulars de l’explo-
tació que sol·liciten algun 
dels ajuts associats al CGE 
assumeixen una sèrie de 
compromisos, que vari-
en en funció de l’ajut sol-
licitat, pels quals l’admi-
nistració li concedirà una 
contraprestació.
 S’han de tenir, molt 
clars els compromisos que 
s’assumeixen al accedir a 
cadascuna d’aquestes líni-
es d’ajut. Tant en la part de 
competitivitat (Millora, Mi-
tigació, Diversificació i In-
corporació) com en la part 
de Sostenibilitat (Produc-
ció Integrada, Agricultura 
i ramaderia ecològica, Ges-
tió de la fertilització, etc).
 Estar informat i accedir 
a un bon assessorament és 
clau per a evitar sorpreses.
Els ajuts de competitivitat 
estan formats per quatre 
línies:
- Millora de la competiti-
vitat de les explotacions 
agràries. Millorar els re-
sultats econòmics de les 
explotacions, facilitar-ne la 
reestructuració i la moder-
nització i incrementar-ne la 

participació i l’orientació al 
mercat agrari.
- Mitigació del canvi climà-
tic en explotacions agràri-
es. Fomentar el pas a una 
economia baixa en carbo-
ni i capaç d’adaptar-se al 
canvi climàtic en el sector 
agrari, aconseguint un ús 
més eficient de l’energia 
i facilitant el subministra-
ment i l’ús de fonts renova-
bles d’energia.
- Diversificació agrària. 
Facilitar la diversificació 
econòmica, cap a altres 
activitats no agràries de les 
explotacions, fomentant-ne 
el seu desenvolupament i 
la promoció de nous llocs 
de treball, així com l’incre-
ment de les rendes dels 
agricultors amb l’objectiu 
que mantinguin l’activitat 
agrària en el territori.
- Primera instal·lació de 
joves agricultors. L’objec-
tiu d’aquest ajut és la cre-
ació d’explotacions viables 
mitjançant la incorporació 
de persones joves amb 
capacitat i competències 
professionals adients en 
explotacions amb caracte-
rístiques tecnicoeconòmi-
ques adequades.
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 El passat dijous 18 de 
febrer, Balaguer va retre 
un emotiu homenatge a 
Muriel Casals.  Un acte al 
que hi van assistir unes 
200 persones a al patí 
de l’Escola de Música. 
Després dels parlaments 
i lectures de poemes 
per part del regidor de 

Cultura de l’Ajuntament de 
Balaguer, Joan Biscarri i de 
representats de l’ANC de 
Balaguer, els presents van 
dipositar unes espelmes 
a la vora dels retrats de la 
Muriel Casals i alumnes i 
professors de l’Escola de 
Música van interpretar 
alguns temes musicals.

Balaguer va retre un emotiu 
homenatge a Muriel Casals

Homenatge a Muriel Casals

Els alumnes de la ZER el Jonc fan una 
visita al Parlament de Catalunya

Foto de grup a la visita al Parlament

 Els nens i nenes de 3r a 
6è de primària de la ZER El 
Jonc (Camarasa, La Ràpita i 
Menàrguens) van realitzar a 
principis de febrer una sorti-
da a Barcelona subvenciona-
da per Caixabank, La Caixa. 

Durant el matí, es va visitar 
el Cosmocaixa, on es van 
fer tallers relacionats amb 
el Sistema Solar i l’univers 
en els planetaris del museu. 
L’alumnat també va poder 
experimentar amb els reptes 

científics de l’exposició per-
manent i endinsar-se dins 
l’Amazònia.
 Per la tarda, en Josep 
Vendrell Gardeñes, nascut 
a Camarasa i diputat per 
Iniciativa-Verds al Parlament 
des del 2011 al 2015 i actual 
diputat al Congrés de Dipu-
tats de Madrid per la coali-
ció d’esquerres d’En Comú 
Podem, va guiar alumnat i 
mestres per dins del Parla-
ment de Catalunya. Gràcies 
a les seves explicacions es 
va entendre millor el funci-
onament del Govern català 
(sistema de proposta de lleis, 
de votacions, de seients pels 
diputats...) així com de les sa-
les i dependències de l’edifici, 
entre elles la més important: 
l’hemicicle. Els alumnes i els 
professors van estar encan-
tats per la visita rebuda.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 David Foenkinos sor-
prèn amb aquesta novel·la 
en descobrir-nos la histò-
ria de Charlotte Salomon, 
una pintora alemanya 
d’origen jueu que amb 
tan sols vint-i-sis anys va 
morir a Auschwitz. Nas-
cuda el 1917 al si d’una 
culta família berlinesa, 
Charlotte, viu una infante-
sa marcada per la mort de 
la mare i per una relació 
amorosa que deixa en ella 
una empremta definitiva. 
Exclosa de les esferes 
per l’ascens dels nazis, es 
trasllada a un poblet de 
la Provença, on l’esperen 
els avis, custodis d’un se-
cret familiar que no convé 
que la seva néta conegui. 
És en aquest moment 
quan Charlotte comença 
a donar forma a la seva 
autobiografia amb uns 
quadres d’una modernitat 
fascinant. En saber que 
la seva vida corre perill, 
confia els dibuixos al seu 
metge, el doctor Moridis, 
deixant-li una vella male-
ta i dient-li que allò és la 
seva vida.
 Un magnífic relat, 
d’una vida marcada per la 
tragèdia de la protagonis-
ta, i el fet que la seva vida 
està lligada amb un fet 
important de la història 
com és el nazisme.

Una cara coneguda
Autor: Alfred Hayes
Gènere: Novel·la

 Aquesta novel·la 
s’ambienta a Hollywood, 
on la tònica és la fama i 
on només ets viu en la 
mesura que és viva i real 
la teva imatge. En una 
festa, un guionista de 
cert renom rescata una 
jove força bonica que, 
embriagada, s’endinsa 
a l’oceà Pacífic. Ell, un 
home casat, fa temps 
que ha deixat de fer-se il-
lusions i ja n’espera ben 
poc, de la vida. De fet, 
només desitja estar sol. 
No obstant això, sense 
pensar-s’hi gaire, s’invo-
lucra amb la jove.
 L’autor descriu amb 
una elegància aclapa-
radora uns personatges 
que encarnen la fragilitat 
humana i retrata amb 
una precisió envejable la 
desesperació, la degra-
dació i la solitud que en 
algun moment de la vida 
ens pot afectar a tots i 
sobretot en un món com 
és el del cinema i les es-
trelles que tot sembla 
felicitat i que molt sovint 
només és una certa apa-
rença que es vol mante-
nir, així com també l’apa-
rença del matrimoni, que 
comença essent una his-
tòria d’amor i acaba sent 
una rutina allunyada de 
l’amor.
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Charlotte
Autor: David Foenkinos
Gènere: Novel·la

 Canviar de casa sem-
pre fa por. Deixar la que 
ha sigut casa teva i allu-
nyar-te de la gent que es-
times és trist. Però Marta 
Altés, una de les millors 
il·lustradores del nostre 
país, ens ensenya que 
començar de zero pot ser 
una aventura, i que allò 
que és nou, encara que 
pugui fer por, pot ser alho-
ra molt emocionant.
 És un conte perfecte 
per a tots els nens que es-
tan a punt de canviar de 
casa o d’escola, encara 
que en el fons, conté un 
missatge universal per a 
qualsevol: la importància 
de l’afecte i l’acceptació 
quan coneixes una per-
sona nova o aterres en un 
lloc desconegut.
 Aquesta tendra i pro-
funda història està escri-
ta des de la perspectiva 
d’un petit que s’enfronta 
per primer cop a una ex-
periència madura  com 
ara el fet d’haver  de dir 
adéu. Deixar tot el que un 
coneix i accepta per arri-
bar a un món nou, que no 
té perquè ser dolent, però 
primer costa, encara que 
quan ho descobrim ens 
pot semblar el millor del 
món, aquesta sensació és 
la que l’autora vol trans-
metre al petit lector.

Canviem de casa
Autor: Marta Altés
Gènere: Infantil (+5)

El racó del poeta
Miquel Trilla
--------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Cabells blancs

De l’any 10, se li enrotllava.
De l’any deu i també el sis,
de l’altre segle, està clar,
“quan feia el soldat a l’Àfrica”.
Que deu ser que compten tant
els anys de molt temps enrere, 
pels que ja en tenen uns quants?
“Naixo cada dia i mai no moriré”.
Una sentència socràtica, 
atrevida i petulant, 
que ves a saber si és certa,
o si el savi la digué.
Tot plegat, d’aquí a molts anys,
qui sap si difuminada 
entre els buits de l’infinit 
i un forat negre intractable,
es perdrà per on comença,
o no haurà començat mai.
La sentència, vull dir.
Tot amb tot, no te’n facis,
quan et diguin pel carrer,
que els cabells blancs que ara portes,
“ja no són aquells cabells”.
És perquè no se n’adonen,
que ja en duen uns quants ells.
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Classificació
Primera Catalana

1. Balaguer ................. 41
2. Vilanova  ..................40
3. Castelldefels ............38
4. Santboià ...................38
5. Jesús i Maria ...........35
6. Igualada ...................35
7. Suburense ...............35
8. Vilaseca ....................33
9. Lleida B ....................32
10. Vista Alegre ...........32
11. Rapitenca ...............31
12. Sant Ildefons .........29
13. Terrassa ..................26
14. Viladecans .............22
15. Reddis ....................21
16. Amposta .................20
17. Torredembarra ........8
18. Catllar  ......................3

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià F.  ............ 11
2. Sergi G. .............. 4
3. Genis S. .............. 3
4. Isaac S.  .............. 3
5. Yerai D. ............... 3
7. Mikel del A.  ....... 2
8. Marc S.  .............. 2
9. Pau S. ................. 1
10. Ivan F. ............... 1
11. Jordi C.  ............ 1

El Balaguer continua 
líder de la Primera Ca-
talana tot i que només 
ha sumat un punt en 
els dos darrers partits 
disputats davant el Llei-
da B a casa, en el derbi 
provincial que va finalit-
zar amb empat a un gol, 
gràcies a la rematada 
de cap de Galceràn a la 
sortida d’un corner, i la 
derrota per la mínima 
al camp del Suburense 
del passat diumenge 21 
de febrer. El Vilanova 
es segon a un sol punt 
de diferència dels bala-
guerins.

Sergi Galceràn

Propers encontres

28/02/2016 --  12 h
Camp  Municipal

de Balaguer
Balaguer| Igualada

-------------------------------------
06/03/2016  --  12 h

Camp Municipal 
El Catllar

El Catllar| Balaguer

El Balaguer punxa davant el Suburense, 
però continua líder de Primera Catalana
FUTBOL>> Els
balaguerins perden a
Sitges però esperen
refer-se davant l’Igualada
el proper partit

14/02/2016

BALAGUER 1
LLEIDA B 1

 El Balaguer va trencar 
una ratxa de nou partits 
sense perdre, el passat 
diumenge 21 de febrer al 
caure per la mínima, 1-0 
davant el Suburense, amb 
un gol encaixat al minut 88 
de partit quan ja es donava 

haver mes emoció que joc, 
i els lleidatans van avan-
çar-se en el marcador al 
principi de la segona part. El 
Balaguer mai va baixar els 
braços i pocs minuts més 
tard, empatava el partit amb 
un gol de corner rematat per 
Sergi Galceràn al segon pal.
 Tot i només sumar un 
punt en aquests dos darrers 
partits, el Balaguer conti-
nua líder de la classificació 
amb 41 punts, a un sol 
punt del Vilanova, que ha 
aprofitat la punxada dels 
balaguerins per acostar-se 
a la classificació.
 Aquest diumenge els 
balaguerins rebran a l’Igua-
lada a partir de les 12 del 
migdia, ja que el partit serà 
televisat en directe per la 
Xarxa de Televisions locals.

per bo l’empat sense gols 
inicial. 
 Set dies abans, els ba-
laguerins van disputar a 
casa el derbi lleidatà de la 
segona volta davant el Llei-
da B, en un partit que, com 
gairebé tots els derbis, i va 

21/02/2016

SUBURENSE 1
BALAGUER 0

El públic va respondre amb la seva assistència

Onze titular davant el Lleida B

 La directiva celebra 
la gran assistència de 
públic del dia del Lleida B i 
demanen a l’afició que animi 
l’equip cada diumenge per 
tal d’aconseguir mantenir-
se en el  l iderat  de la 
categoria.
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ATLETISME>> El 
Teatre L’Amistat  de 
Mollerussa va acollir el 
passat divendres 19,  la 
festa de lliurament de 
trofeus de la Lliga Ponent, 
que organitza Iter5, i del 
circuit Mitges de Ponent 
corresponents a l’any 
2015, una vetllada en 
què es va comptar amb 
la presència d’autoritats, 
atletes, patrocinadors 
i  representants dels 
clubs organitzadors i 
participants.
 Van presidir l’acte 
l’alcalde de Mollerussa, 
Marc  So lsona ,  i  e l 
representant territorial 
d’Esports de la Generalitat 
a Lleida, Joan Segura. 
També hi  va assistir 
el regidor d’Esports de 
Mollerussa, Bernat Díaz.
 Els premiats van 
rebre com a guardons 
els corresponents trofeus 
i diferents obsequis dels 
patrocinadors.
 Cal  destacar  e ls 

Lliurament dels trofeus als 
guanyadors de la Lliga
Ponent i del circuit de mitges

Foto dels premiats de la Lliga Ponent

premis  que es  van 
emportar balaguerins, 
com va ser Toni Hermoso 
(Maratonians del Segre), 
p r e m i  g u a n y a d o r a 
absoluta en 10 kilometres 
i  premi guanyadora 
absoluta de les Mitges de 
Ponent, distingida també 
per ser la dona amb més 
curses disputades (22). 
Seguint en el premi 
Mitges de Ponent, amb 
categoria de veterans A 
femení, tercer lloc per 
la balaguerina Rebeca 
Cañizares (Boutique 
Infantil Balaguer).
 Pel que fa al premi 
d’equip, el vencedor ha 
estat l’equip Running 
Blau Peten,  format 
p e l s  b a l a g u e r i n s 
Jordi Zaragoza, Josep 
Maria Burgués, Manel 
Campil lo  i  Gustavo 
Sánchez (d’Alcarràs), 
que repeteixen el títol, 
ja que també es va 
emportar el premi l’any 
passat.

Abderrahim El Jaafari i Noemí Aumedes 
guanyadors de la Mitja Marató 2016

ATLETISME>> Abder-
rahim El Jaafari i Noemí 
Aumedes van ser els grans 
triomfadors d’una jornada 
que també va incloure 
curses de 10 i 5 kilòmetres, 
ambdós puntuables per a 
la Lliga Ponent.  En total, la 
jornada va aplegar més de 
700 participants.
 Abderrahim El Jaafari 
(Cornellà Atlètic), es va 

imposar en homes amb un 
temps d’1.08.56. Segon va 
ser Sancho Ayala (Fondistes 
Solsonès), amb un crono 
d’1.14.41, mentre que el 
tercer lloc va ser per el vigent 
campió de la Lliga Ponent i 
subcampió de les Mitges de 
Ponent, Alexandre Tàssies 
(CE Linyola-Logigràfic 
Esport), amb 1.15.21.
 En l’apartat femení, la 

Podi femení de la Mitja Marató

lleidatana Noemí Aumedes 
(Xafatolls) es va imposar 
amb un temps d’1.29.37, 
seguida de Luz Moreno 
(Corre i Vola), segona amb 
1.33.55, i la independent 
Sonia Ríos, amb 1.34.54.
 Pe l  q u e  f a  a l s  1 0 
kilòmetres, en homes el més 
ràpid ha estat Víctor Puyuelo 
(Jaca), amb 31.39, seguit 
de tot un clàssic com és 
l’olímpic José Luis Blanco 
(La Sansi), amb un temps 
de 32.38, mentre que en la 
tercera posició ha entrat 
l’atleta local Antoni Carulla 
(Runners Balaguer),  amb 
33.33. 
 En dones, Rosamari 
Carulla (La Guineu) amb 
(39.59) no ha deixat opció 
a Elisa Lladós (Clos Pons 
Thai Runners), segona amb 
44.34, i a Lídia Mora, del 
mateix club, tercera amb 
45.25.

Instantània de la sortida de la Mitja Marató
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170 esportistes van participar al
Campionat Territorial de Bàsquet ACELL

 El dissabte 6 de febrer de 
2016, el Pavelló INPACSA de 
Balaguer va acollir per novè 
any consecutiu, el Campionat 
Territorial de Bàsquet de la 
present temporada 2015-
2016, aquesta vegada en la 
seva vint-i-cinquena edició.
 A q u e s t  c a m p i o n a t 
va estar organitzat per la 
delegació territorial de la 
Federació Catalana d’esports 
p e r  a  p e r s o n e s  a m b 
discapacitat intel·lectual 
–ACELL- a Lleida, amb el 
suport de l’Ajuntament de 
Balaguer (que per novè 
any consecutiu, va cedir 
l’espai i va regalar trofeus 
pels participants), el Consell 
Comarcal de la Noguera 
(que va donar el seu suport 
i trofeus pels participants), 
el Consell Català de l’esport Participants al Campionat ACELL

BÀSQUET>> El Campionat es va celebrar el 6 de 
febrer a Inpacsa, organitzat per la Federació
Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat

(que dóna suport a totes 
les competicions de la 
federació), la Diputació de 
Lleida (que també dóna el 
seu suport a tot el que la 
Federació ACELL organitza), 
el Club Esportiu l’Estel de 
Balaguer (club amfitrió de 
la Federació ACELL que va 
regalar un esmorzar a cada 
participant), la Federació 
Catalana de Bàsquet R.T. 
Lleida (que va col·laborar 
desinteressadament cedint 
els seus àrbitres), La Creu 

Participants al Campionat

Roja  i el C.B. Balaguer 
(que va cedir el material i 
els voluntaris necessaris 
per poder realitzar un 
esdeveniment com aquest). 
ACELL va agrair a tots el seu 
suport i col·laboració. 
 Van par t ic ipar  170 
esportistes amb discapacitat 
intel·lectual de tota la 
província de Lleida, un total 
d’onze clubs, competint 
en diferents categories 
en funció de les seves 
capacitats.
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 El passat diumenge 
14 de febrer es va cele-
brar el 96è Campionat 
de Catalunya Absolut 
de Cros Individual i per 
Clubs a Girona. 
 El club C.E. Pedala.
cat de Balaguer va estar 
representat per una de-
sena d’atletes federats 
en les categories cadet, 
infantil, aleví i benjamí 
(masculí i femení).
 D e s t a c a r  a  l a 
categoria Infantil femení 
la medalla de Bronze (3er 
lloc) d’Aida Alemany, 
que en una gran cursa 
va arribar en la tercera 
posició a sol 3 segons de 
la segona classificada.  
 L’Aida ha culminat 
una temporada de cros 
fent podis en totes les 
curses participades. 

Aida Alemany, tercera en el 
Campionat de Catalunya
Absolut de Cros infantil

Equip femení

ATLETISME>> El 
Celebrar a Girona el 
passat 14 de febrer, 
l’equip infantil va fer 
un cinquè lloc

És sense dubte l’atleta 
d’aquesta categoria més 
en forma de la província 
de Lleida i a nivell català 
de les millors com ho 
ha demostrat en aquest 
campionat. 
 En categoria d’equips 
cal destacar que han 
assolit la 5ena posició 
en la categoria Infantil 
femení el tercer lloc per 
l’Aida Alemany, el vuitè 
lloc per Andrea Alemany, 
Míriam l’onzè lloc i la 
Paula Bertran 152è lloc.

El club Sicoris s’emporta el trofeu del 
Open Caiac Cros celebrat a Balaguer
PIRAGÜISME>> L’equip 
del Sícoris Club de Lleida 
es va proclamar el passat 
dissabte 13 de febrer, 
campió de l’Open de Caiac 
Cros celebrat a Balaguer 
i organitzat pel club de 
Piragüisme de la capital de 
la Noguera.
 El conjunt lleidatà es 
va emportar el trofeu de 
la prova en la que hi van 
participar 147 palistes de 
diferents clubs d’arreu 
de Catalunya. La segona 
posic ió  va  ser  per  a l 
CN Banyoles, el tercer 
classificat va ser el AP 
Balaguer.
 Al llarg de tot el matí, van 
ser molts els curiosos que 

van acostar-se a la vora del 
riu Segre per contemplar la 
bellesa plàstica de l’esport 
del piragüisme.

 Al migdia es va fer el 
lliurament dels premis de 
l’Open Caiac Cros celebrat 
durant tot el matí.

Open Caiac Cros a Balaguer

Important victòria del sènior femení de 
l’equip Cudós Consultors CB Balaguer

Sènior femení del Cudós Consultors CB Balaguer

BÀSQUET>> El sènior 
femení va aconseguir una 
important victòria davant 
el Seddis Efausa a la pista 
d’aquestes per 53-54. Amb-
dós equips es trobaven 
igualats a la taula classifi-
catòria i la victòria balague-
rina col·loca a les jugadores 
locals en la zona tranquil·la 
de la classificació amb 9 
victòries i 10 derrotes.
 El proper rival és el líder 
de la categoria, el BF Vila-
decans.



18 >> E S P O R T S

Bons resultats en la lliga catalana de 
natació en categoria aleví i benjamí

 Molt bons resultats 
aconseguits el diumenge 
7  de febrer  a  la  l l iga 
Catalana de natació amb 
la participació de més de 
200 nedadors en categoria 
benjamí i aleví.
 D e s a t a q u e m  e n 
c a t e g o r i a  b e n j a m i n a 
masculí 2007 la primera 
posició d’en Jordi Suñé en 
els 50 lliures, en masculí 
2006  la primera posició de 

l’Arnau Pifarré en els 50 
lliures i 50 braça, en masculí  
2005 en Jaume Pallé 2n 
en els 100 braça. I molt 
bones marques per al Max 
Viola, Giulian Alexandru, 

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> Destacar la 
primera posició de Jordi 
Suñé en els 50 m lliures 
i de l’Arnau Pifarré en 50 
lliures i 50 braça 

El Club Natació Balaguer aconsegueix 4 
diplomes en el català de natació aleví

 Fantàstics resultats 
aconseguits el  cap de 
setmana 12,13 i 14 de febrer 
al català de natació aleví 
d’hivern que es va celebrar 
en les instal·lacions del CN 
Olot amb vuit representants 
del CEN Balaguer (4 nois i 4 
noies).
 L’Aurembiaix Pifarré  
va quedar 4a de Catalunya 
en els 200 papallona i 
mínima estatal, 6a en els 
100 papallona i 7a en els 
800 lliures, l’altre diploma 
el va aconseguir l’Alexandra 
Papell en els 100 braça amb 
una fantàstica 7a posició de 
Catalunya.Nedadors al català de natació aleví

NATACIÓ>> Aurembiaix Pifarré en va sumar tres en 
100 i 200 metres papallona i 800 metres lliures

Alexandru Heguies i Iker 
Ruiz.
 El CEN Balaguer va 
aconseguir  la  tercera 
posició en el relleu  de 4 x 
50 estils conjunt del 2006.

 E l  p a s s a t  1 1  d e 
febrer l’Ajuntament de 
Balaguer va acollir la 
presentació de la segona 
edició del circuit Mitges 
de Ponent, que aplega les 
quatre mitges maratons 
que es disputen a les 
comarques lleidatanes. 
L a  p r e s e n t a c i ó  v a 
c o m p t a r  a m b  l a 
presència de l’alcalde 
de Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal, de la regidora 
d’Esports i Joventut, 
Gemma Vilarasau,  i 
en representació dels 
clubs organitzadors hi 
van assistir Josep Maria 
Marqués  (Runner ’s 
Balaguer), Ivan Espílez 
(AE Ekke) i Juli Niubó 
i  R icard  Pastó  (AA 
Xafatolls).
 A q u e s t a  n o v a 
edició es va iniciar el 
passat 21 de febrer 
amb la Mitja Marató de 
Balaguer, organitzada 
pels Runner’s Balaguer 
i per l’Ajuntament de la 
capital de la Noguera. 

Balaguer va acollir la
presentació del circuit de les 
Mitges de Ponent

Presentació del circuit de Mitges de Ponent

La primera de les 
quatre mitges es va 
fer a Balaguer el
passat diumenge 21 
de febrer

El  ca lendar i  de  les 
mitges continuarà el 8 
de maig amb la Mitja 
Marató Ciutat de Tàrrega, 
organitzada pels 100x100 
Fo n d i s t e s  T à r r e g a . 
Després de l’estiu, serà el 
torn per a la Mitja Marató 
de Mollerussa, amb l’AA 
Xafatolls al capdavant, 
que se celebrarà el 16 
d’octubre, per acabar el 
circuit el 20 de novembre 
amb la Mitja Marató de 
Lleida, organitzada per 
l’AE Ekke.
 L a  i n i c i a t i v a 
d’aglutinar les quatre 
mitges lleidatanes va 
néixer l’any passat de la 
mà dels organitzadors 
de cadascuna de les 
curses, l’objectiu era 
valorar l’esforç personal 
i  potenciar  aquesta 
modalitat esportiva. Per 
establir les classificacions 
de les Mitges de Ponent 
puntuaran els tres millors 
temps en les proves del 
circuit, amb un mínim 
de 2 curses realitzades. 
La gestió del circuit va 
a càrrec de l’empresa 
lleidatana Iter5, entitat 
amb molta experiència i 
que actualment organitza 
l a  L l i g a  d e  Po n e n t 
amb curses de 5 i 10 
quilòmetres per tota la 
província de Lleida.
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Benvolgut amic
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 No cal que em facis 
cap comentari de tot el que 
arriba al teu coneixement 
d’aquesta Espanya que ens 
dol. Per gros que pugui ser, 
aquí des de que som demo-
cràtics, -finals del setanta-, 
se n’han fet de tots colors, 
no vull dir pas amb això, 
que en temps del Caudillo 
tot fos net com una patena, 
però així, la corrupció ha 
perviscut amb nosaltres, 
amb unes quantitats i uns 
volums que mai s’havia 
vist i diria somiat. Sortosa-
ment segons quina premsa 
ens informa, i el mateix 
govern estatal, corromput 
fins al moll de l’os vol que 
sigui així; llàstima que ho 

faci tan tard. Sigui com si-
gui, s’obre davant dels ulls 
un interrogant del perquè 
no s’ha parlat en les pica-
baralles de campanya dels 
mil set cents milions o més 
dels ERE d’Andalusia, que 
suposadament sindicats, i 
alts mandataris del Govern 
d’aquesta autonomia han 
fet fonedissos. I no es tro-
ben ni es trobaran. Fos com 
fos, jo penso que la corrup-
ció i la prostitució mai es 
podran eliminar de la vida 
diària, són massa fàcils de 
portar a cap, i massa gent 
sap com fer-ho, i massa de-
ler de diner fàcil.
 No calia que em recor-
dessis al Conseller de la 

Generalitat que feia con-
traban de tabac, ni aquell 
parlamentari d’Esquerra 
que escalant penetrava 
en una propietat privada, 
i ell mateix estava en una 
situació irregular en uns 
magatzems a Blanes. No. 
No calia, aquí preferim 
oblidar-ho tot molt aviat. 
Perquè, en el fons el que 
sap greu a moltíssims, és 
de no pogués trobar en 
les mateixes condicions i 
circumstàncies. No m’atre-
veixo a dir per fer el mateix, 
però sí alguna cosa sem-
blant “pels fillets”. Hem 
tingut dins del que cap 
molta sort, els lladregots 
estaven tan segurs de la 
seva impunitat que si com 
a persones deixaven molt 
que desitjar, com a lladres 
eren vertaders burros, i la 
policia els ha seguit fins al 
llit. No puc creure que tot 

aquest embalum d’apro-
piació de diners públics 
s’hagi fet sols en el temps 
de mandat del PP.  Jo pen-
so que davant de la mala 
governança del Zapatero, 
ja en van aprendre, i durant 
el temps de la majoria ab-
soluta del PP van obrir els 
sacs ja preparats. Sols es 
tractava de tenir contents a 
uns i feliços als altres, i tot 
n’han menjat.
 Avui sense cap crèdit 
social i devent al poble el 
crèdit moral que no tor-
naran a tenir durant molt 
de temps, els nou vinguts 
(partits), tenen molt de 
guanyat sense fer gran 
cosa. Pel que s’ha vist, 
amb el poc de temps de 
saludats ja es volen repar-
tir el pastís. Faltarà veure 
si com els escarabats pe-
loters, també portaran la 
seva porqueria a bon recés. 

No oblidem que el seu pes 
parlamentari es basa en la 
unió, però el dia que ga-
llecs, valencians i catalans, 
reclamin més protagonis-
me i més “menjar” pel seu 
programa i la seva cliente-
la, es pot trencar i vint-i-set 
del seus seixanta escons 
es poden reduir.
 Jo voldria un Govern 
fort. Amb el PP i el PSOE 
units i vigilant-se. Cosa que 
veig quasi impossible. De 
com fer-ho ells ho podrien 
saber ja. De segur que un 
ha d’abandonar el paper de 
“Don Tancredo” i l’altre el 
de “El Deseoso”, per estar 
units com han d’estar amb 
la Lluita Antiterrorista. Po-
dria ser que aleshores dei-
xin d’ésser “quefes” d’uns 
podrits partits, i guanyessin 
el de Estadistes d’un Estat.
 Amic, ja tens el meu pa-
rer. Salut a tots els teus.

 Una de les demandes 
més comunes dels usua-
ris del transport públic a 
la nostra demarcació, sens 
dubte és la millora del con-
fort, tecnologia, velocitat i 
trajectes de la línia ferrovi-
ària de Lleida-Balaguer-La 
Pobla. 
 Vam avançar molt 
amb la creació de l’ATM, 
però calia més avenços. I 
per fi, han arribat. Això sí, 
gràcies a l'Ajuntament de 
Balaguer, Paeria de Lleida 
i Ajuntament de La Pobla 
de Segur, que juntament 
amb la de FGC (Ferrocarrils 
de la Generalitat de Cata-

Lleida-Balaguer-La Pobla
Josep Maria Castells Benabarre, ELMERCADAL.CAT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

lunya) han arribat a Lleida 
els dos nous trens d’alta 
tecnologia i confort que 
han costat un total de 9,4 
milions d’euros, d’ample 
ibèric i de tracció dièsel. 
Una empresa suïssa n’ha 
estat la fabricant. Els nous 
combois tenen ni més ni 
menys que 50 metres de 
llarg i tenen capacitat per 
a 201 passatgers cada un, 
la meitat (104) asseguts. A 
més, compten amb plata-
formes d’accés fàcil, estan 
climatitzats, gaudeixen 
de cobertura WIFI i tenen 
espais oberts i amplis on 
poden transportar-se, fins i 

tot, bicicletes.
 Els nous trens triplica-
ran les freqüències actuals 
(es recuperaran els tres 
viatges diaris entre Lleida 
i la Pobla i 10 entre Lleida 
i Balaguer) i, segons la Ge-
neralitat, permetrà també 
guanyar velocitat comerci-
al i comoditat per als pas-
satgers. Les freqüències 
es van reduir el 2012 per 
estalviar un milió d’euros 
anuals i retallar el dèficit.
 Exactament de Lleida a 
Balaguer es passarà de 29 
a 24 minuts, de Balaguer a 
la Pobla de 81 a 69 minuts i 
de Lleida a la Pobla de 110 
a 93 minuts. Entre Lleida 
i Balaguer es passarà de 
quatre serveis diaris els fei-
ners a 10, i de tres els caps 
de setmana a 9 els dissab-
tes i diumenges direcció 

Balaguer i 10 els diumen-
ges direcció Lleida.
 Felicito a FGC i als tres 
alcaldes de les poblacions 
més importants d’aquest 
trajecte, entre ells el nostre 
estimat alcalde, per haver 
escoltat la veu del poble i 
exigir els drets i millores 
que ens pertocaven des 
de ja fa temps. Sens dubte 
aquest és un avanç molt 
bo al que hem d’estar im-
mensament agraïts a les 
nostres institucions, ja 
que, com deia abans, era 
una demanda molt comu-
na dels passatgers de la 
línia de Lleida-Balaguer-La 
Pobla, ja que els trens esta-
ven en molt mal estat.
 Crec que cal prendre 
patró de models de països 
capdavanters per poder 
també millorar el confort, 

seguretat, serveis i tecno-
logia dels trajectes dels au-
tobusos públics.
 Un tema pendent i que 
també cal escoltar és la 
creació i posada en marxa 
de la nova estació d’au-
tobusos de Lleida el qual 
està molt degradada i poc 
vigilada com també la de 
Balaguer i que els autobu-
sos disposin un sistema 
d’avís acústic automàtic a 
cada parada, tal i com es 
fa amb els trens. Finalment 
crec que cal ser més am-
biciosos al demanar més 
comoditats i serveis ja que 
actualment aquesta és una 
de les principals carències 
del servei de cotxes de línia 
al nostre territori.

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

www.revistagroc.com
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 To t  i  l a  p l u j a , 
Balaguer va viure un 
dels Carnestoltes més 
mul t i tud inar is  de ls 
darrers anys, amb una 
dotzena de carrosses i 
moltes comparses que 
van desfilar des del carrer 
Noguera  Pa l la resa , 
davant de l’estació de 
trens fins a la Plaça del 
Mercadal.
 La carrossa escolar 
guanyadora va ser la de 
l’escola La Noguera. La 
carrossa guanyadora 
de la categoria general 
va ser la carrossa Gaudí 
d’Agramunt.
 La pluja va espatllar 
el ball  previst de la 
tarda, tot i que el ball del 
Carnestoltes i el concurs 
de disfresses del vespre 
va ser tot un èxit, omplint 

La carrossa de l’escola La
Noguera guanya el concurs de 
carrosses de Carnestoltes

La Casa de Andalucia de Balaguer,
organitza un Concurs de truita de patates

Cartell del concurs

Aquest concurs popular, s’organitza per segon any 
consecutiu, amb un dinar de germanor en acabar

 El proper dissabte 12 de 
març, la Casa de Andalucia 
de Balaguer, organitza el 
segon Concurs de Truita de 
Patates.
 El concurs està obert 
a tot el públic i es farà al 
Casal Lapallavacara. A les 
12 del migdia es farà la 
presentació de les truites 
a concurs, a les 14 h del 
migdia, hi haurà un dinar 
de germanor, on es podrà 
gaudir d’un espectacle de 
cant i ball. Hi haurà premi 
a les tres millors truites 
de patates. Apuntar-se 
a la Casa de Andalucia 
de Balaguer, situada al c/ 
Santa Anna, 12.

la sala de ball del Molí de 
l’Esquerrà.
 En el concurs de 
disfresses en la modalitat 
de grup, el primer premi 
va ser per Trencadís, el 
segon per les Deesses 
de la Fortuna i el tercer 
premi per Sobres amb 
missatge.
 E n  l a  m o d a l i t a t 
individual o parella, el 
primer premi va ser per 
Vestits de paper, el segon 
premi pel Franctirador 
i el tercer premi pel 
descobridor de Moai.

Malgrat la pluja de la 
tarda, el Carnestoltes 
2016 ha estat un dels 
més multitudinaris 
dels darrers anysPintures de graffitis als locals tancats 

del carrer Sant Francesc d’Assís

Els gaffitis han estat obra de l’artista Lily Brik Dellet

 Varis locals tancats del 
carrer Sant Francesc d’Assís 
han estat pintats amb graffitis 
per l’artista lleidatana Mireia 
Serra, més coneguda com 
Lily Brik Dellet, i gràcies a 
la iniciativa de Francesca 
Puigpelat, propietària de la 
botiga Robes, que vol amb 
aquesta acció donar més 
llum i vivesa a la via i als 
comerços que estan en actiu, 
atraient moltes mirades i fer 
més agradable la visita del 
carrer.

Carrossa de l’Escola La Noguera
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 L’ajuntament de Ba-
laguer prepara diverses 
activitats per comme-
morar el Dia Internacio-
nal de les Dones el 8 de 
març. Els actes comen-
çaran el dilluns dia 7 
amb  l’Hora del Conte 
“Quines unes, elles!” 
de Tramoia Producci-
ons Culturals. Es tracta 
d’una activitat adreçada 
a nens i nenes d’entre 6 i 
12 anys. Tindrà lloc a les 
18h a la Biblioteca Mar-
garida Montferrat. El dia 
8 de març, a la Sala d’Ac-
tes de l’Ajuntament i a 
les 20h, tindrà lloc l’acte 
institucional, amb dife-
rents parlaments insti-
tucionals i la lectura del 
manifest. Seguidament, 
tindrà lloc un recital de 

L’ajuntament prepara
varies activitats en motiu del 
dia Internacional de la Dona

Documental “Las maestras de la República”

poemes de la Mª Mer-
cè Marçal a càrrec de 
l’Aula de Teatre de Crisi 
Perpètua i una actuació 
dels alumnes de l’Esco-
la Municipal de Música
 Les activitats conti-
nuaran el dia 10 de març 
amb la projecció a la 
Sala d’Actes de l’Ajun-
tament del documen-
tal “Las maestras de la 
República”, premi Goya 
2014 al millor documen-
tal. Posteriorment, hi 
haurà una taula rodo-
na en què participaran 
mestres de diferents ge-
neracions. La moderarà 
la directora del Servei 
Educatiu de la Noguera, 
Mercè Plens. Aquesta 
activitat començarà a 
les 20h.

Trobada de congregacions i confraries de 
la Mare de Déu dels Dolors, a Balaguer

Trobada de Confraries

Balaguer acull aquest diumenge el
documental “Música celestial”

Exposició Germans Pla

 El diumenge 28 de febrer 
a les 11,30, la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament de Balaguer 
acollirà la projecció del 
documental, que aprofundeix 
en les peripècies d’un fons 
musical del segle XVII 
aparegut a Canet de Mar i que 
és un dels més importants 
del país, “Música celestial” 
d’Àngels Diemand-Hertz i 
Luís Vega. Tot seguit es farà 
una visita guiada gratuïta a 
l’exposició: “Germans Pla. 
Les arrels i la memòria”.

 El passat diumenge 
14, la ciutat de Balaguer 
va acollir gran nombre de 
Congregacions, Confraries i 
Associacions de la Mare de 

Déu dels Dolors de Catalunya. 
Durant tota la jornada, les 
diferents Congregacions varen 
poder compartir experiències i 
vivències sobre la recuperació 

de les processons en viles o 
ciutats on antigament s’hi 
venien realitzant.
 També varen fer la 
presentació de la pàgina web 
servitesdecatalunya, web 
que entrarà en funcionament 
en unes setmanes i que 
pretén que totes les confraries 
de Catalunya pugin mantenir 
un contacte permanent; l’altre 
objectiu d’aquesta web està 
pensat per ser una eina de 
promoció turística per les 
diferents poblacions que 
formen part del Consell dels 
Dolors.
 Aprofitant la diada la 
Confraria de Balaguer va 
voler presentar el cartell de la 
Setmana Santa 2016.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
SEÑORA de 54 años 
se ofrece para hacer 
limpiezas o cuidar 
gente mayor en Ba-
laguer. Con experien-
cia. Razón: 620664644 
(Montse).
-----------------------------------
CONSTRUCCIONS 
RAMON. Treballs 
de paleta, reformes, 
interiors, teulades, 
granges, vivendes... 
Preu econòmic. Raó: 
690921832.
-----------------------------------
CLASSES particulars 
d’anglès (Educació 
Primària, ESO i Batxi-
llerat). Raó: 698383277.
------------------------------------
ES PRECISA cuiner a 
mitja jornada i cambre-
ra a jornada sencera. 
Interessats enviar C.V. 
a : bar.taps@hotmail.
com
-----------------------------------
NATIVA dóna classes 
particulars d’anglès. 
Amb possibilitat de fer 
classes de conversa, 
en grups organitzats 
o bé fent classes par-
ticulars. Demana ja 
la teva hora i aprèn 
anglès, escrit i sobre-
tot parlat! Interessats 
truqueu al telèfon: 
650422582.
------------------------------------

S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos 
de bodes, bateigs, co-
munions o qualsevol al-
tre esdeveniment. Àm-
plia experiència en el 
sector audiovisual. De-
mana un pressupost. 
Contacte: Dani Arregui. 
Truca al: 686774086 o 
bé per mail: daniaso@
gmail.com
------------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
ES VEN local comerci-
al  de 80 m2 al c/ Barce-
lona, 50 amb pati pos-
terior. Raó: 625521521 
(Albert).
-----------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col-
legi Vedruna. Raó: 
973450555.
------------------------------------
ES LLOGA pis al c/ 
Domènec Carrové, 120 
m2, 4 hab., 2 banys. 
Sense mobles. Raó: 
645051578.
------------------------------------
SRS. PROPIETARIS: 
davant la forta deman-
da de pisos, si voleu 
llogar o vendre, ara és 
el moment! Vidal Giné 
Administrador de Fin-
ques. Raó: 973450565.
------------------------------------

ES VEN pàrking c/ Bal-
mes, amb dos quar-
tets tancats amb clau. 
Preu: 3.500 euros. Raó: 
628436137 (Antònia).
------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, equipat, 
a/a, foc a terra, amb 
vistes al riu. Lloguer 
de pàrquing al c/ Ur-
gell. Raó: 973447752-
639920281.
------------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aï-
llades al costat del 
col·legi Mont-roig, 
de 516 m2 d’extensió. 
Raó: 676996765.
------------------------------------
SE VENDE apartamen-
to en Balaguer, c/ Fran-
queses esquina c/ Gi-
rona, 1 hab., ascensor, 
trastero. Reformado. 
Con muebles y elec-
trodomésticos. Pre-
cio: 45.000 €. Razón: 
649095917.
------------------------------------

ES LLOGA pàrking tan-
cat al c/ Jaume Bal-
mes. Preu: 35 euros/
mes. Raó: 626814937.
------------------------------------
LLOGUER DE CASA 
al Secà de Balaguer, 
3 hab.,  bany com-
plert, garatge, pati 60 
m2, magatzem gran. 
Sense mobles. Preu: 
280 euros/mes. Raó: 
635497446.
------------------------------------

VARIS
------------------------------------
ES VEN acordió (mar-
ca Hohner), autèntic 
alemany. Seminou, en 
perfecte estat. Bon 
preu. Raó: 616616474.
------------------------------------
ES VEN Vaporetto 
(marca Polti). Poc uti-
litzada. Aparell d’al-
ta gamma. Preu: 300 
euros. Raó telèfon: 
667649527.
------------------------------------

COMPRO joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos 
antigues. Interessats 
trucar al: 676803205.
------------------------------------
SEÑORA MAYTE, vi-
dencia y tarot. Alta 
magia blanca. Horas 
a convenir. Razón: 
656826568-609135472.
------------------------------------
------------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció 
de breus classificats, 
adreceu-vos a les nos-
tres oficines al c/ Sant 
Lluís, 36-38 entresol 
de Balaguer, al telèfon 
973448273 o bé al nos-
tre web: www.revista-
groc.com
------------------------------------
------------------------------------
-----------------------------------

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT DOMÈNEC DE BALAGUER

Necessita AUXILIAR DE GERIATRIA per substitució de vacances.
Requisits:
- Titulació homologada.
- Experiència en geriatria
- Coneixements informàtics a nivell d’usuari
- Capacitat de treball en equip
- Empatia en el món de la geriatria

Enviar Currículum professional a: info@resi.cat
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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.
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.
09.10 “ dissabte
09.15 ” de dill. a div.
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
18.00 “ dissabte
19.10 “ de dill. a div.
19.21 “ diumenges
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                       disbts. mercat
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                                 de dill. a div. 
16.35   “                                      divendres 
16.50          “ diari
19.10  “                                  de dill. a div.
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius 
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 div.
14.25 “                                de dill. a div.
17.22 “                                              diari
20.07 “                                               diari
21.21 “                                 de dill. a div.
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
11.00 “                                        dissabtes
12.45 “                                        dissabtes
15.15 “                     de dill. a div. feiners

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
10.00 (4) 10.30
14.16 (3) 14.46
18.10 (3) 18.39
18.50 (4) 19.20
21.05 (2) 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 (2) 09.39
10.40 (4) 11.09
17.30 (3) 17.59
20.30 (2) 20.59

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

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

De les 8 de la tarda del 25 de febrer a les 8 de la tarda del 3 de març MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 de març a les 8 de la tarda del 10 de març ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 10 de març a les 8 de la tarda del 17 de març CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
CONSULTORI MÈDIC                    973 438003
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

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

EVA CAMPIÑEZ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Comunitats | Pàrquings | Oficines
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

(3) De dilluns a dissabte.
(4) Diumenge.
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Punts d’interès:

Punt d’informació al vestíbul 
de l’escola.

S’oferirà servei de guarderia 
a l’aula de P2, per als infants 
i més menuts.

Laboratori: Alumnes de 2n 
d’ESO fent alguna activitat 
d’experimentals.

Aula de tecnologia: alum-
nes de 3r i 4t d’ESO fent 
alguna activitat de Tecnolo-
gia i Robòtica.

Aula d’Informàtica 1a plan-
ta: Alumnes de cicle superi-
or de primària.

Aula d’Informàtica 2a plan-
ta: Alumnes de 1r d’ESO.

Pavelló i pista esportiva: 
s’oferiran jocs i esports per 
tots els nens assistents.

A les 13.30h s’oferirà un petit 
aperitiu per als assistents al 
menjador escolar.

Et convidem a
conèixer l’escola
i el nostre projecte...
Durant el matí s’oferiran vàries
sessions informatives on presentarem els nostres projectes i metodologies d’en-
senyament-aprenentatge. Es faran dues sessions per cada Cicle-Etapa: una a 
les 12h i l’altra a les 13h.

Coneix també el nostre Departament Psicopedagògic i 
d’atenció a la diversitat, juntament amb el projecte ATE-
AC, un pla específic de reeducació orientat a atendre indi-
vidualment el dèficit d’atenció i/o els transtorns d’aprenen-
tatge (dislèxia, disfàsia, discalcúlia). Es farà una sessió informativa ÚNICA a les 
12.30h, a l’aula de 1r d’ESO del segon pis.

L’escola també ofereix una reunió informativa per a totes les famílies de 6è de Primària que l’any vinent han d’escolaritzar els seus fills i 
filles a l’Educació Secundària Obligatòria. Serà el proper dimarts dia 1 de març, a les 21h.

Vine i informa’t, i si vols concerta una entrevista per telèfon al 973 445 727,
per email a balaguer@escolapia.cat, o bé entrant a www.valorsquefanpersones.cat

Projecte Plurilingüe (anglès, francès i alemany), Projecte Digital,
Robòtica, Pla lector, Pla TAC, Pastoral, Voluntariat, i molt més...

Etapa/Cicle Aula

Llar d’Infants (1-2 anys) P1 - Planta Baixa

Educació Infantil (3-5 anys) P5 - 1a planta

Educació Primària 6è - 2a planta

Educació Secundària 4t ESO - 2a planta

•

•

•

•

•

•

•

•


