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Amb el suport de

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

No sé si és fruit de la
casualitat, de l’atzar o,
potser, de la superstició;
però, el que vull comentar
en aquest article resulta
del tot curiós. Des de fa un
temps, tinc observat que
quan portem tres o quatre dies que els llums del

Triar el centre educatiu dels nostres fills és una de
les decisions més importants que prenem en els seus
primers anys de vida, però també en altres etapes de
l’adolescència o trajectòria escolar.
Les escoles comencen ja a organitzar les jornades
de portes obertes per tal que els pares coneguin en
profunditat, on i com començarà la vida acadèmica el
petit i la petita de casa i, quines opcions de formació
poden adquirir els joves abans del període de
preinscripció.
Les escoles han de seguir l’itinerari oficial
imposat per les diverses institucions educatives,
però sovint ho fan mitjançant línies pedagògiques i
projectes educatius diferents. A més, cadascun dels
centres compta amb cursos concrets i instal·lacions
específiques que potser s’adapten millor a les nostres
expectatives i necessitats.
És per això que cada escola de les diferents ciutats
catalanes aposten per maneres diverses de donar a
conèixer la seva filosofia i cultura. Alguns centres
opten per explicar la seva oferta formativa mitjançant
xerrades i, altres, fan exposicions dels treballs dels seus
alumnes o, fins i tot, tallers i jornades esportives.
En el cas dels adolescents que han de canviar
d’institut per iniciar un nou cicle, és important que
prenguin un paper actiu en la tria, conjuntament amb
els pares. Sentir-se identificat amb els pedagogs i amb
el projecte que inicien és una de les claus, juntament
amb la seva motivació, del seu èxit acadèmic.

pont de la variant tornen a
funcionar, ve una lleugera
pluja i la instal·lació lumínica es torna a espatllar.
I, llavors, passen dies, setmanes, àdhuc algun mes...
i el dia menys pensat, es
fa la llum i es repeteix, de
nou, el cicle esmentat. Davant d’aquesta situació,
sembla que l’única explicació possible a aquesta
il·luminació tan efímera la
podem trobar en fets even-

tuals. Tanmateix, cal tenir
en compte que la cultura
popular parla de diferents
formes de demanar que
plogui. Serà aquesta una
altra forma? O és que els
tècnics en reparació són,
alhora, meteoròlegs i bons
gestors de l’estalvi? Per
cert, divendres va ploure
(poc) i res no va passar.
Serà l’excepció que confirma la regla?
------------------------------------------
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Balaguer es posarà la gorra en la
jornada solidària del proper 17 d’abril

La xemeneia d’Inpacsa es pot
convertir en un centre de
comunicacions per Balaguer

La diada començarà amb
una caminada popular,
una cursa, continuarà
amb tallers i jocs i
acabarà amb un dinar

La seva localització
es perfecta per donar
servei tant per radio,
com per televisió com
per telefonia

Un centenar de persones
van assistir a la presentació
de la diada “Posa’t la gorra“
el passat dimarts 1 de març.
Aquesta jornada solidària,
es celebrarà a Balaguer
el proper 17 d’abril, amb
una programació plena
d’actes lúdics, esportius i
gastronòmics, per a petits
i grans i que té com a
objectiu el conscienciar a la
ciutadania sobre el càncer
infantil, i recaptar diners per
ajudar al finançament de la
casa dels Xuklis. La casa
dels Xuclis està gestionada
per l’Associació AFANOC,
és una casa d’acollida a
les famílies amb un infant
amb càncer o altres
malalties de llarga durada,
que s’han de desplaçar
dels seus llocs d’origen

L’Ajuntament està
estudiant reconvertir
la vella xemeneia
d’Inpacsa en un espai
on centralitzar la major
part dels ser veis de
telecomunicacions de la
ciutat.
Actualment el
consistori ha demanat
un estudi de viabilitat
i ha encarregat a un
estructurista un estudi
d’estabilitat d’aquest
element del patrimoni
industrial de Balaguer.
L’alcalde de la ciutat,
Jordi Ignasi Vidal, va
comentar que ja s’havia
parlat amb Localret, que
veuria amb bons ulls
aquesta possibilitat.

Presentació de l’acte

Imatge del cartell

per rebre tractament
als principals hospitals.
Ta m b é p r o p o r c i o n e n
atenció psicosocial,
activitats ludico-esportives
i terapèutiques als infants i
familiars.
A Balaguer s’ha creat
una comissió organitzadora
que ha preparat un programa
que s’iniciarà amb una cursa
de 10 quilòmetres, una de 5
quilòmetres i una caminada
de 3 quilòmetres. Tothom

que hi vulgui participar ha
de comprar la gorra dels
Xuklis que costa 7 euros que
van íntegrament a AFANOC,
per cobrir les despeses de la
casa.
Després de les curses
s’organitzaran una sèrie
de tallers dividits per grups
d’edat, fins a 8 anys, de 8 a
12, i per majors de 12 anys,
organitzats i gestionats per
les diferents associacions
socials i culturals,
administracions i clubs
esportius de la comarca,
que estaran ubicats al llarg
del Parc de la Transsegre.
Al migdia es farà un
dinar popular que finalitzarà
amb un gran sorteig de
productes donats per
esportistes i grups musicals
famosos, i molts regals
lliurats pels diferents
comerços de la comarca.
La festa s’acabarà amb una
sessió de ball. El dinar i el
ball es faran al pavelló del
Molí de l’Esquerrà.

Xemeneia d’Inpacsa

La xemeneia permetria
centralitzar en aquest
punt els serveis d’smart
city com la lectura de
comptadors d’aigua
entre d’altres serveis que
poden desenvolupar-se
més endavant, així com
la de crear una taxa per la
utilització d’aquest centre
per emissores de ràdio,
televisió i telefonia, ja que
es troba en una situació
privilegiada per donar
servei a tota la ciutat.
Segons els tècnics
municipals, el punt és
per fecte per la seva
disposició topogràfica
i tant les emissores de
ràdio, de televisió com de
telefonia tindran millors
condicions d’emissió
que les que tenien fins
ara, per donar servei a la
ciutadania de Balaguer.
A part, al mateix
temps es podria donar
en valor un element únic
i simbòlic del patrimoni
industrial de la ciutat.

BALAGUER

Abans de finals d’any tota la ciutat de
Balaguer tindrà servei de fibra òptica
Aquesta setmana, l’alcalde de Balaguer i tècnics en comunicacions de
l’Ajuntament es reuniran
amb representants de Telefònica per tal de tancar
alguns serrells que queden
per donar per finalitzat el
desplegament de fibra òptica a la ciutat de Balaguer.
D e s p r é s
d e l
desplegament pels
diferents barris, la passada
setmana es va donar servei
al propi Ajuntament de
B a l a g u e r, i e s d o n a r à
servei en els propers dies
a la totalitat del polígon
Industrial Camp Llong.
Segons especificà
l’alcalde Jordi Ignasi Vidal,
encara queden algunes
zones, especialment
al Centre Històric on hi
ha problemes tècnics
i algunes dificultats per
poder arribar-hi amb la fibra
òptica, i s’està estudiant la
manera de poder accedir en
aquestes zones per donar
ser vei a través d’altres
vies. La idea és que tothom
tingui accés al servei.
En els darrers dies, a
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Nova edició de la Trobada de
col·leccionistes de plaques de
cava el proper 13 de març

La setmana passada es va donar el servei a
l’Ajuntament de Balaguer i altres zones del Centre
part de l’Ajuntament de
Balaguer, que ara haurà
de canviar bona part del
cablejat intern per treure
el màxim de rendiment
de la fibra, també s’ha

desencallat i s’ha donat
servei a la zona del Teatre
i del Consell Comarcal
de la Noguera, en la zona
Sud del Centre Històric de
Balaguer.

Trobada de col·leccionistes

Durant tot el matí del
diumenge 13 de març,
la Plaça del Mercadal
acollirà la Trobada de
col·leccionistes
Un any més, el col·
lectiu d’afeccionats al col·
leccionisme de Balaguer
ja estan treballant en l’organització de la desena
edició de la Trobada de
Plaques i altres articles
Balaguer des de la muralla

de col·leccionisme “Ciutat
de Balaguer”, que tindrà
lloc el diumenge, dia 13 de
març a la plaça del Mercadal, durant tot el matí.
Enguany també s’hi
trobarà una petita mostra
de peces d’antiquaris.
Com ja és costum, cada
any es dissenya una pirula per la trobada que va
variant d’imatge. Enguany
s’hi representarà el producte turístic que està
promocionant la ciutat,
l’or del Segre.
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Nous tallers de salut del programa Thao
a les diferents escoles de Balaguer
El taller fet a Gaspar de Portolà va anar a càrrec
dels tècnics de l’Àrea Bàsica de Salut, Ramon
Craviotto i Pilar Bendicho

Un moment del taller fet a Gaspar de Portolà

El passat 1 de març, va
celebrar-se el taller «Perdre
pes, guanyar salut» als
alumnes de 3r del col·legi
Gaspar de Portolà. Aquest
taller impartit per Ramon
Craviotto i la Dra. Bendicho
de l’Àrea Bàsica de Salut de
Balaguer, pretén conscienciar
als nens i nenes de la
importància que té el fet de
cuidar el seu cos.
Cuidar el óssos, el cor, així
com els diferents òrgans del
cos, afavorirà a tenir una salut
millor, i en definitiva poder
gaudir d’una vida més llarga
i saludable. Els alumnes, a
través d’aquesta activitat,
arriben a les seves pròpies
conclusions i s’adonen ells
mateixos de que el nostre
cos és una màquina que cal
realitzar un manteniment
perquè funcioni correctament.

Els alumnes de Gaspar de Portolà
participen del programa BarçaKids
Un programa
desenvolupat per la
Fundació del Barça amb
l’objectiu de promoure
els valors personals
Des del dia 29 de febrer fins al 7 de març els
alumnes que cursent des
de primer fins a sisè de
primària de l’escola Gaspar
de Portolà han participat en
el programa BarçaKids desenvolupat per la Fundació
del FC Barcelona. En aquest
programa es pretén fomentar i consolidar el sistema
de valors dels infants a
través dels principis pedagògics de l’esport i del joc i
de la participació activa i inclusiva. L’objectiu principal

Alumnes de Gaspar de Portolà

és promoure en els infants
l’anàlisi i el coneixement
d’hàbits i actituds que generin canvis que els ajudin
a créixer a nivell personal i
col·lectiu emprant l’esport
com a eix motivacional.
Els valors que es treballen

són cinc: esforç, respecte,
treball en equip, humilitat i
ambició.
Aquests es treballen en
els diferents nivells de l’escola al llarg de tot un dia en
les instal·lacions del pavelló
Inpacsa.

L’escola Mont-roig transforma
el seu pati a través d’un
projecte comunitari

Plantada d’arbres al patí

Tota la comunitat
educativa del centre
estudia com ha de
ser el pati de l’escola
Mont-roig
L’escola Mont-roig
s’ha volgut afegir al
conjunt d’escoles, cada
cop més nombrós, que
vol posar en relleu el
valor educatiu que té el
pati escolar, donar-li una
nova mirada i passar
de la idea d’entendre’l
com el lloc d’esbarjo
on els infants van a
descarregar neguits,
nervis, maldecaps... a
la idea de convertir-se
en un espai generador
de noves formes de
relació més autònomes,
respectuoses i variades.
Un espai interactiu
que motivi a descobrir,
investigar, aprendre,
i m a g i n a r. U n e s p a i

integrat amb la natura
i que destil·li valors
educatius, ecològics i
sostenibles. I, el que és
també molt important, un
espai que doni continuïtat
al projecte d’escola que
s’està duent a terme.
Amb l’objectiu de
transformar el pati a partir
de la participació de tota
la comunitat educativa,
alumnat, professorat,
famílies i institucions i
sobretot dels interessos
dels infants, van endegar
el curs passat el projecte
comunitari.
Inicien ara la fase de
disseny i implementació.
La primera actuació ha
consistit en plantar els
primers arbres al pati
de l’escola, feina en
què ha col·laborat tot
l’alumnat del centre i
també les famílies que
voluntàriament han
pogut ajudar, amb moltes
ganes de tirar endavant
aquest projecte.

BALAGUER

Alumnes de secundària de l’Escola Pia
estudien els Germans Pla
Tots els alumnes de secundària de l’Escola Pia han
visitat l’exposició del Museu de la Noguera per
poder estudiar aquests personatges

Visita a l’exposició sobre els germans Pla

Durant aquests mesos
de gener i febrer els alumnes
de secundària de l’Escola Pia
de Balaguer han visitat l’exposició temporal del Museu
Comarcal de la Noguera,
«Germans Pla. Les arrels i la
memòria».
La idea de l’exposició va
sorgir arrel del concurs de
cant líric «Germans Pla» que
l’associació Art4 fa a la ciutat
des de l’any 2002 i als treballs
fets per estudiosos de la
música com Josep Dolcet o el
balaguerí Francesc Amorós.
Qui eren els Germans
Pla? Per què foren importants
en el panorama musical
europeu dels segle XVIII? I
sobretot, què tenien a veure
amb Balaguer? Aquestes i
moltes altres preguntes es
poden respondre després de
la visita a l’exposició.

El Consell Comarcal de la Noguera ha
assistit a la Fira Navartur a Pamplona
Han estat promocionant
tota l’oferta turística
del Montsec, així com la
gastronomia i productes
de la comarca
El Consell Comarcal de
la Noguera ha participat
a la 11a edició de la Fira
de Navartur de Pamplona,
del 26 al 28 de febrer. Ha
promocionat i ha donat a
conèixer tota l’oferta turística del Montsec.
S’ha posat a disposició
dels visitants els catàlegs
de productes turístics
del Montsec de turisme
astronòmic, actiu i cultural,
entre d’altres.
També hi han estat
presents totes les empreses

La Noguera a Navartur

turístiques del Montsec,
amb el plànol que inclou
tant informació turística de
la comarca com totes les
empreses relacionades amb
el sector.
Durant el transcurs de
la fira, per tal de dinamitzar
l’estand i posar en valor

la gran gastronomia del
territori i la varietat de
productes que ofereix, es
va dur a terme a terme uns
tastets amb productes de
proximitat de la comarca.
Navartur és una fira
dedicada al turisme
Navarrès i del País Basc.
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Xerrades-taller sobre
solidaritat a càrrec de Juanjo
Tenorio als centres escolars

Activitat a l’escola Gaspar de Portolà

Al llarg d’aquest
darrer mes de febrer i
principis de març, els
alumnes de Cicle Mitjà (3r
i 4t) i Cicle Superior (5è i
6è) de l’escola Gaspar
de Portolà, han pogut
gaudir d’una xerradataller a càrrec d’en Juanjo
Tenorio, Cap de Centre
Balaguer-Càritas Urgell.
Aquesta activitat
ha girat al voltant del
treball dels valors i, més
concretament, de la
Solidaritat.
Una petita xerrada
inicial, ha donat pas a
la reflexió, primer en
petit grup i després en
gran grup, d’allò que els
alumnes entenien per
solidaritat vs. egoisme.
Posteriorment, mentre
visionaven un audiovisual
explicat, per parelles,

els nens i nenes han
anat confeccionant un
mural, que penjaran a
les respectives classes,
amb els compromisos
que cada un d’ells han
adquirit vers el tema
tractat. També els servirà
per anar recordant i
remarcant accions
solidàries i no solidàries
que van fent al llarg del
curs.
Per acabar, s’han
portat a terme activitats
una mica més mogudes,
en les quals els nois i
noies han posat en
pràctica allò que han
estat parlant al llarg del
taller.
Els tallers han servit
per conceptualitzar
encara més el valor de
la solidaritat i, a més de
passar-s’ho bé aprenent.
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Els Molins d’Oli de la Noguera visiten la
Denominació d’Origen Oli de l’Empordà
Una DO que en extensió i producció té molts punts
de semblança amb els productors d’oli de la
Noguera que estudien crear la DO pròpia

Visita a la DO Oli de l’Empordà

Els molins d’oli de la
comarca de la Noguera,
en el seu camí de reconeixement de la seua pròpia.
Denominació d’Origen, va
visitar el passat 1 de març,
la DOP Oli de l’Empordà,
per tal de conèixer els pros
i contres de una D.O. que
en extensió i producció, té
molts punts de semblança
amb els productors de la
Noguera.
Es va visitar el Molí
de Maset Plana de la
població de Garriguella, i la
Cooperativa de Empordalia
de la localitat de Pau, on
conviuen juntament la
producció d’oli i vi.
Cal destacar la magnífica
atenció dispensada pels
m e m b r e s d e l a D . O.
Oli de l’Empordà, als
representants noguerencs.

El Monestir de les Avellanes acull una
jornada sobre la pesca esportiva
El passat 5 de març va
tenir lloc al Monestir de les
Avellanes un col·loqui sobre
el món de la pesca esportiva
i la seva evolució històrica.
La xerrada es va centrar
en les formes de pesca
antigues, i en com els estris
emprats per a pescar han
canviat fins als nostres dies.
En la trobada també es va
parlar d’antigues marques
de fabricants de rodets,
canyes i altres estris de
pesca, com la francesa
Mitchell o la mítica marca
catalana Sagarra.
Per altra banda en el
col·loqui es va aprofundir
en l’afició al col·leccionisme
i museïtzació de molts dels
estris emprats al llargs dels
temps en aquesta modalitat
de pesca.

Durant la jornada celebrada el passat dissabte 5 de
març es va aprofundir en el món del col·leccionisme
i museïtzació dels estris de pesca esportiva

Articles de pesca de col·leccionisme

Alcaldes i regidors visiten
diferents sistemes de
recollida de residus

Visita de regidors de la Noguera

El Consell Comarcal
de la Noguera ha organitzat una visita a Lleida i a
Mollerussa per conèixer
els respectius sistemes
de recollida de residus.
Vint-i-cinc alcaldes
i regidors de la
N ogu era, ju n t ament
amb representants i
tècnics del Consell
Comarcal, han visitat
les instal·lacions
de
l’empresa
concessionària de la
recollida de residus
de l’Ajuntament de
Lleida, on s’ha fet una
explicació del sistema
lateral i el sistema
bilateral que utilitzen
i una demostració in
situ del funcionament
dels contenidors i dels
camions. A Mollerussa, el
Consell Comarcal del Pla

La visita organitzada
pel Consell Comarcal
de la Noguera, s’ha
fet a Lleida i a
Mollerussa
d’Urgell i l’Ajuntament
han presentat el sistema
de recollida bilateral del
municipi de Mollerussa
i els assistents també
han pogut comprovar
com funcionen els
contenidors i els camions
i el rentacontenidors.
Concep Cañadell,
presidenta del Consell
va explicar que s’ha fet
aquesta visita per tal
que els ajuntaments de
la Noguera coneguin
diferents sistemes de
recollida de residus.
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Bategen el telescopi del Montsec amb
el nom d’Assumpció Català
Més de 100 persones es
van reunir el passat divendres
4 de març per batejar el
telescopi del nou Observatoriaula del Centre d’Observació
de l’Univers (COU), amb el
nom de la professora de la
Universitat de Barcelona
(UB) l’Assumpció Català,
la primera professora
numerària astrònoma a la
universitat espanyola, una
pionera en una època molt
difícil, sense les instal·lacions
i els avanços actuals,
convertint-se en un model
per a les joves universitàries.
En l’acte van intervenir
el conseller d’Empresa
i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya,
Jordi Baiget; el president
de la Diputació de Lleida,
Joan Reñé; el president de
la Comissió de Seguiment
del Montsec i delegat de
la Generalitat a Lleida,
Ramon Farré; la presidenta
del Consell Comarcal de la

Observatori de l’Univers

Acte del Bateig del telescopi

Noguera (entitat impulsora
del projecte), Concepció
Cañadell; el catedràtic de la
UB, Josep M. Paredes i el
director científic del PAM,
Salvador J. Ribas.
El Centre d’Observació
de l’Univers (COU) ha rebut
en els últims sis anys uns
170.000 visitants i en cada

curs més de 3.000 escolars
entren en les seves instal·
lacions. El passat any van
ser unes 27.000 les persones
les que van accedir al COU,
estant la capacitat màxima
en 30.000 a l’any. Concepció
Cañadell va afirmar que l’impacte econòmic al territori
havia superat el milió d’euros
i el PAM s’ha convertit en un
motor econòmic, gràcies a
l’astroturisme, i en una eina
de difusió de la ciència i el
coneixement.
El bateig del telescopi
amb el nom de la Dra. Català
dóna pas a l’inici de la campanya 2016, amb el difícil repte
d’arribar als 30.000 visitants,
el que significaria aconseguir
prop del 100 per cent d’ocupació possible, inèdit en les
instal·lacions científiques i
divulgatives a Espanya.

Les Aules Universitàries de la
Noguera visiten el Monestir
de les Avellanes
El dimarts 2 de març
es va fer la primera
sortida del curs 2015-2016
de les Aules d’Extensió
Universitària de la
Noguera. En aquest cas,
el lloc escollit ha estat el
Monestir de les Avellanes
per tal de conèixer indrets
d’interès històric i turístic
de les nostres terres.
Setanta-sis persones,
provinents de les aules
i acompanyants, han
gaudit de l’excursió, en
la qual s’ha visitat els
jardins del Monestir,
l’interior i el claustre,
acompanyats de les
explicacions del director
del Monestir de les
Avellanes Robert Porta i
Roigé.
Els assistents a la
sortida han quedat molt

contents de la visita i
amb ganes de tornar-hi
el proper 11 de maig, dia
que es farà la segona
sortida de les Aules al
Monestir, aquest cop per
visitar l’arxiu Gavín.
L e s
A u l e s
d’Extensió Universitària
s’organitzen i es
coordinen des dels
Ser veis Socials del
Consell Comarcal
de la Noguera amb
col·laboració de la
Universitat de Lleida.
Les
classes
s’imparteixen cada
dimecres a la tarda, a la
Sala d’Actes del Consell,
des de l’octubre fins al
juny. El nombre total
d’inscrits aquest curs ha
estat un èxit, amb uns
110 participants.

Sortida al Monestir de les Avellanes

C U LT U R A

Francesc Culleré presentarà el llibre
“Màrius Torres, més enllà del demà”
En el decurs dels actes
de celebració del Dia
Mundial de la Poesia,
el proper 21 de març al
Casal Cívic de Balaguer
La ciutat de Balaguer
dedicarà el Dia Mundial de
la Poesia, el proper 21 de
març, a la figura del poeta
lleidatà Màrius Torres. I
ho farà amb un acte on es
presentarà el llibre «Màrius
Torres, més enllà del demà»
de Francesc Culleré amb
l’acompanyament de
la cantautora Meritxell
Gené, que revisitarà temes
de l’àlbum “Així t’escau

L’empresa Agrosolucions 2.0
ofereix una xerrada
informativa al CEI de Balaguer
A la xerrada hi van
assistir una vintena
d’agricultors
interessats en l’ajut
d’incorporació

Presentació del Dia Mundial de la Poesia

la melangia”, un disc en
homenatge al poeta.
L’acte que tindrà lloc a les
19h al Casal Cívic del carrer
del Miracle començarà amb
la lectura del poema escollit

aquest any per commemorar
el Dia Mundial de la Poesia:
“Preneu les roses” d’Olga
Xirinacs, i seguidament
es presentarà el llibre de
Francesc Culleré.

L ’ e m p r e s a
Agrosolucions 2.0, que
està allotjada al Centre
d’Empreses Innovadores
de l’Ajuntament de
Balaguer (CEI Balaguer),
va celebrar una sessió
informativa el passat
divendres, sobre els
ajuts a la competitivitat
del sector agrari, que
va comptar amb una

nodrida assistència de
professionals del sector.
L’acte va tenir lloc a
la sala d’actes del CEI,
que està a disposició dels
empresaris que hi estan
ubicats.
JARC i Agrosolucions
2.0 van organitzar una
xerrada en la que es
va parlar dels ajuts
de competitivitat,
que inclouen els
plans de millora i les
incorporacions de joves
a l’agricultura.
Una
vintena
d’agricultors van assistir
a la xerrada, molts dels
quals estaven interessats
en l’ajut d’incorporació.

“Experiències al·lucinants” de l’IEI
adreçades als joves de la Noguera

Activitat “Experiències al·lucinants”

El Departament de Ciència i Tecnologia de l’IEI
ha ofert l’activitat de divul-

gació titulada «Experiments
al·lucinants», que s’ha celebrat en diverses sessions

a diferents pobles de la comarca de la Noguera, com
Artesa de Segre, Bellcaire
d’Urgell i Ponts els passats
dies 23 i 24 de febrer, amb la
col·labobració del Centre de
Recursos Pedagògics de la
Noguera.
Les sessions realitzades, estaven adreçades
a l’alumnat de 1r, 2n i 3r
d’ESO, i s’emmarquen dins
de l’àmbit de la divulgació
científica i pretenen acostar la ciència als joves de
manera divertida i rigorosa,
intentant despertar la passió per la ciència entre els
alumnes .
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La xerrada es va fer a la sala d’actes del CEI
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Strappo
Autor: Martí Gironell
Gènere: Nov. històrica

L’estiu del 1919 Franco
Steffanoni aplica la tècnica de l’strappo per arrencar uns murals de més
de mil anys d’antiguitat a
Santa Maria del Mur. L’encàrrec li ha fet un antiquari, Ignacio Pollak, per ordre d’un industrial, amant
de l’art, Lluís Plandiura.
Així comença l’espoli de
l’art romànic a mans de
personatges sense escrúpols. Els tresors que
contenen les esglésies
del Pallars i la vall de Boí
no estan emparades per
cap legislació que els protegeixi, per això pateixen
robatoris i espolis entre
vendes clandestines, enganys i mitges veritats.
Joaquim Folch i Torres,
des de Barcelona, i en
Ton de Cal Soldat, des
del Pallars, lluitaran per
evitar el que s’ha convertit en un dilema: arrencar
per conservar o per negociar.
Aquest llibre, no només ens amplia els nostres coneixements sobre
aquesta tècnica i els fets
de la trama exposats, sinó
que va més enllà invitant
a reflexionar al lector sobre els motius que s’amagaven darrera aquestes
activitats i les motivacions dels personatges.

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

França, 2022. Els partits tradicionals s’han enfonsat i Mohammed Ben
Abbes, líder d’una nova
formació islamista, derrota la candidata del Front
Nacional a les eleccions
presidencials. En François, un professor universitari fastiguejat de la
docència i de la seva vida
sexual, veu com la transformació que segueix l’arribada del nou president
altera la vida dels francesos i li depara un futur
inesperat. Els jueus emigren, les dones canvien
les faldilles per les bruses
llargues i els pantalons, i
alguns comerços tanquen
o reorienten el negoci. La
Sorbona és una universitat islàmica on els professors conversos gaudeixen
de salaris excel·lents i
tenen dret a la poligàmia.
Submissió és una novel·
la de “política ficció”, una
faula pertorbadora en què
coexisteixen
intuïcions
poètiques, efectes còmics
i una melancolia fatalista.
Houellebecq, és un
reconegut autor francès,
bastant provocador, el
qual va crear polèmica
al coincidir la publicació
d’aquest llibre, amb els
atemptats de “Charlie
Hebdó”.

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

Submissió
Autor: M. Houellebecq
Gènere: Novel·la

El gos negre
Autor: Levi Pinfold
Gènere: Infantil (+6)

La família Esperança
assisteix, atemorida, a
l’arribada d’un gos negre,
un monstre gegantí, a la
porta de casa quan es lleven al matí. Tots els membres de la família expressen la seva por i angoixa
i es parapeten darrera el
sofà, menys la més petita,
la Xica, que ens demostra que cap problema és
massa gran si l’entomem
amb bon humor i sense
prejudicis.
Pinfold és un gran
autor i també un gran
il·lustrador, que aconsegueix transmetre’ns sensacions com l’angoixa i
la por amb il·lustracions
molt detallistes i plenes
de tendresa.
Un títol ideal per llegir
amb els petits i que ens
ensenya de manera divertida que els problemes no
fan tanta por com sembla.
La por la generem nosaltres mateixos i la podem
fer tant gran com la nostra ment sigui capaç o
tant petita com la nostra
força de voluntat i superació pugui.
Una bona forma d’explicar als petits com superar les pors i els obstacles
que ens anem trobant a la
vida, no ens facin aturar
pel camí.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Punt de mira

I ens duran a poc a poc,
i cada cop més de pressa,
amb l’excusa de la crisi,
-fent servir la pròpia crisia la nul·litat total.
I ens quedarem sense metges,
sense mestres, sense sou.
De nou com esclaus romans?
Perquè la fam, -senyorla fam del capital
engreixa la nostra fam.
Perquè la “feina ben feta”,
-senyor meuaquella dels anys vuitanta,
era una feina indecent,
de pulsions incontrolades,
que s’han fet ara més grans
i generals.
Perquè sempre el punt de mira,
és només el punt d’uns quants,
aquells que no tenen mida.
Confio en la jovenalla.

C U LT U R A

Amb “enDinsa’t a la Dansa!”, l’Aula de
Dansa celebra el seu 10è aniversari
Amb el lema “enDinsa’t
a la Dansa!” l’Aula Municipal de Dansa de Balaguer
celebra enguany el seu 10è
aniversari.
Per aquest motiu, durant el curs, s’organitza
diferents màsterclass i tallers de dansa i altres disciplines relacionades amb
la dansa, amb professors
convidats com Pol Fruitós
de la Cia. Brodas Bros,
Heidi Consegal...i altres que
encara estan per venir.
Per altra banda, el proper
divendres 18 de març a les
21h al Teatre Municipal,
l’Aula de Dansa celebrarà
el 10è aniversari amb tots
els alumnes, realitzant una
mostra de classes de les
diferents disciplines que
s’hi imparteixen.

<< 13

L’Alcaldessa de Vallfogona es
reuneix amb Imma Mansó

En el decurs de l’any, l’Aula Municipal de Dansa
celebrarà masterclass, tallers i altres activitats en
motiu del seu 10è aniversari

Alcaldesa de Vallfogona

L’alcaldessa de Vallfogona de Balaguer, Maria Sarret, reclama a la
subdelegada del Govern
a Lleida, Inma Mansó,
ampliar la capacitat de
la potabilitzadora del
municipi, així com de trobar vies de finançament
L’Aula Municipal de Dansa celebra el seu 10è aniversari

per dur a terme aquesta
ampliació.
L’alcaldessa també
ha informat de l’interès
per presentar sol·licitud
d’ajuts a la convocatòria
de l’1,5 % cultural, per
dur a terme la rehabilitació de la Creu del Terme.
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ESPORTS

El CF Balaguer recupera el gust de la
victòria guanyant a El Catllar per 0-4
FUTBOL>> Continuen a
la part alta de la
classificació
empatats amb el
Santboià i el Vilanova
28/02/2016

BALAGUER
IGUALADA

0
1

06/03/2016

EL CATLLAR
BALAGUER

0
4

Classificació
Primera Catalana
1. Santboià....................44
2. Balaguer ................. 44
3. Vilanova....................44
4. Castelldefels.............42
5. Igualada....................39
6. Jesus i Maria............38
7. Lleida B.....................38
8. Suburense................37
9. Sant Ildefons............35
10. Vilaseca...................34
11. Vista Alegre............33
12. Rapitenca................31
13. Terrassa...................27
14. Reddis.....................24
15. Viladecans..............24
16. Amposta..................20
17. Torredembarra.......11
18. Catllar .......................3

Adrià Fernández lluitant amb un defensa contrari

El Balaguer torna a guanyar i suma tres punts importants que el mantenen
com a colíder empatat amb
Santboià i Vilanova del
segon grup de la Primera
Catalana.
El diumenge 28 de febrer

i en partit televisat per la
Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, l’equip
balaguerí feia el seu pitjor
partit de la temporada, davant l’Igualada i recollia
la segona derrota com a
local. Els balaguerins lluny

Víctor retorna després de la llarga lesió

del joc que els caracteritza,
van voler fer cadascú la
guerra pel seu compte i això
comportà un joc desajustat,
que aprofità l’Igualada, que
sense fer un gran partit, es
va emportar els tres punts,
i li prenia el liderat als vermells, que veien com Santboià i Vilanova l’agafaven
en la classificació.
Aquest passat diumenge els balaguerins visitaven
el camp del cuer, un Catllar
amb hores baixes i que ja és
equip de Segona catalana,
amb tant sols tres punts.
Els visitants van aconseguir
golejar als tarragonins en
la segona part, ja que no
seria fins a la represa, que
Marc Sánchez en primera
instància, Sergi Galcerán,
Iván Fontana i Adrià Fernán-

dez marcarien deixant el
marcador en el 0-4 final.
Aquest diumenge
rebran a casa al difícil
Castelldefels,que també es
troba a la zona alta, a dos
punts dels balaguerins.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. A. Fernández..... 12
2. S. Galcerán......... 5
3. G. Soldevila........ 3
4. I. Solanes............ 3
5. Y. Darias.............. 3
7. M. Sànchez......... 3
8. M. del Águila...... 2
9. I. Fontana............ 2
10. P. Solanes......... 1
11. J. Clivillé........... 1
El Balaguer recupera
el camí de la victòria
després d’un empat i
dues derrotes, golejant
per 0-4 a El Catllar amb
gols de Marc Sánchez,
Sergi Galcerán, Ivan
Fontana i Adrià Fernández que ja porta dotze
gols i està en la zona
alta dels golejadors de
la Primera Catalana.
Els quatre gols van
arribar a la segona part
i ara esperen continuar
sumant punts en els
dos propers partits davant el Castelldefels i
Vilaseca.

Propers encontres
13/03/2016 -- 17 h
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Castelldefels
------------------------------------20/03/2016 -- 17 h
Camp Municipal
Vilaseca

Vilaseca| Balaguer

Adrià Fernández

ESPORTS

Almudena Cid protagonista del Trofeu
de Gimnàstica Rítmica de Balaguer
RÍTMICA>> La
gimnasta Almudena Cid,
serà l’encarregada de
lliurar els diplomes i els
trofeus

La passada setmana
es va fer la presentació
del Trofeu de Gimnàstica
Rítmica Ciutat de Balaguer,
que es farà el proper
diumenge 13 de març, amb
la presència de l’alcalde
J o r d i I g n a s i Vi d a l , l a
regidora d’Esports Gemma
Vilarasau i la presència de
les gimnastes balaguerines.
Aquesta serà la desena
edició del trofeu i es
comptarà amb la presència
de la gimnasta Almudena
Cid, que lliurarà els trofeus i
els diplomes a les gimnastes
guanyadores del Trofeu.

Almudena Cid

Presentació del Trofeu Ciutat de Balaguer

Des de les 9:30 hores,
el pavelló municipal de
la capital de la Noguera
acollirà una competició
on noies des de els 4 anys
fins als 14 anys d’arreu
de la província, de clubs

com el Club Natació, el
Patricia i Kodokan de Lleida,
Almenar, Alcarràs, Tàrrega,
Mollerussa, Almacelles,
Ta m a r i t , B i n é f a r i l e s
locals de Balaguer, faran
d’aquest esport la principal
actuació esportiva del cap
de setmana; i deixaran
que un any més el pavelló
municipal es quedi petit.
La competició es
realitzarà en la modalitat
de conjunts en les diferents
categories, des de baby’s,
prebenjamí, benjamí,
aleví i infantil; i en les que
es mostraran diferents
modalitats esportives,
amb la gimnàstica rítmica
com a principal exponent, i
amb les exhibicions, com a
disciplina d’exhibició.
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Amb lliurament de plaques
inicien els actes del Centenari
del Club Futbol Balaguer
En el partit que el
Balaguer va disputar el
passat diumenge 28 de
febrer davant l’Igualada,
es va donar el tret de
sortida dels actes de
celebració del Centenari,
amb la presència al camp
Municipal d’Esports
d e l Pr e s i d e n t d e l a
Federació Catalana de
Futbol, Andreu Subies,
acompanyat del delegat
de la Federació a Lleida,
Jordi Terés, de l’Alcalde
de Balaguer, Jordi Ignasi
Vidal i de la presidenta
del Consell Comarcal
de la Noguera, Concep
Cañadell.
Durant l’acte
institucional celebrat a
la mitja part del partit,
el club de la Noguera
va lliurar plaques

El president de la
Federació Catalana de
Futbol lliurà una placa
al president del club,
Antoni Aiguadé
commemoratives
a cadascuna de les
institucions i en va rebre
una de la Federació
Catalana de Futbol, en
motiu dels cent anys de
futbol a Balaguer.
El president del
club, Antoni Aiguadé
va manifestar que estan
preparant-se un seguit
d’activitats entre els
quals destaca un dinar de
germanor, conferencies
i algun partit amistós,
durant aquest any.

Moment del lliurament de la placa
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Bons resultats dels nedadors
balaguerins en els campionats estatals
NATACIÓ>> Destaquen
les nedadores del club
de la capital de la
Noguera, Sara Puigarnau
i Ares Perera
A partir de divendres 27
de febrer fins l’1 de març es
va celebrar el «Campeonato
de España Infantil y Júnior
de Invierno» de natació a les
instal·lacions CN Terrassa
amb la participació de
dos nedadores infantils
del Club Esportiu Natació
Balaguer.
La nedadora Sara
Puigarnau va aconseguir
classificar-se per la final

El treball que es fa
des del club dóna
els seus fruits amb
convocatòries de la
Federació i el CAR

Sara Puigarnau i Ares Perera

B dels 100 metres braça,
aconseguint la 9a posició
estatal del 2002 i en els
200 braça aconseguí la 11a
posició.
Pel que fa a la nedadora

Ares Perera va millorar
posicions i marques
aconseguint la 28a posició
en els 100 lliures, la 33a en
els 200 lliures i la 34a en els
400 lliures del 2002.

Antoni Carulla guanya la cursa de 10
quilòmetres de Cambrils amb 32’15”
L’atleta del club balaguerí fa la seva millor marca
personal en una de les millors curses de 10 km.

Antoni Carulla

Molts nedadors del CEN
Balaguer seleccionats amb les
diferents seleccions

L’atleta del Runner ’s
Antoni Carulla s’emporta
una victòria de prestigi a
Cambrils fent la seva millor
marca amb un temps de
32’15’’ als 10 quilòmetres.
Carulla va demostrar
estar en un gran moment
de forma i va guanyar a l’esprint a l’atleta de Terrassa
Juan Miguel Moreno.
La lliga Ponent va seguir
amb la cursa de 6,5 i 10 quilòmetres a la volta del Pantà
d’Utxesa, on Sergi Nunes
va quedar 2n i Josep Maria
Marqués 6è classificat en la
cursa de 6,5 kms, ambdós
del club Runner’s Balaguer.

El Club Esportiu
Natació Balaguer
segueix amb un gran
moviment de nedadors
entre les convocatòries
de la Federació Catalana
de Natació i la Federació
Catalana de Natació amb
Discapacitats Físiques.
El divendres 19
de febrer la nedadora
Infantil Sara Puigarnau
va estar convocada per
la FCN per realitzar
un entrenament al
CAR de Sant Cugat, el
mateix dia l’Aurembiaix
Pifarré convocada pel
pla de seguiment de la
Federació Catalana de
Natació a Barcelona

i el dissabte al matí
convocada per entrenar
també al CAR.
El divendres 26
de febrer la nedadora
Aurembiaix Pifarré va
estar convocada per
realitzar entrenament
també al CAR, i el dissabte
al matí els tres nedadors
(Alexandra Papell, Àngel
López i Aina Torrubiano)
de categoria aleví jove,
van estar convocats a
l’entrenament del pla
de seguiment de la
Federació a la piscina
Sant Jordi de Barcelona.
I Finalment el nedador
Íker Ruiz va estar
seleccionat el dissabte
27, per la tarda, per la
Federació Catalana de
Esports amb Discapacitat
Física, per participar amb
la Selecció Catalana de
natació Adaptada en la
Marató de la Natació a les
instal·lacions del CN Sant
Andreu de Barcelona.

Alguns dels nedadors seleccionats

ESPORTS

Doble victòria del Balaguer Villart
logístic davant els Falcons i l’Arteal

Balaguer Villart Logistic

TENNIS TAULA>> Després d’una llarga parada a la
lliga, van disputar un doble enfrontament per
mantenir la segona posició de la classificació
E l B a l a g u e r Vi l l a r t
Logístic va disputar un
doble enfrontament vital
per mantenir la seva segona
posició a la classificació. El
dissabte contra els Falcons,
l’últim classificat de la lliga,
el Falcons de Sabadell,
les balaguerines no van
tenir problemes, deixant el
marcador final en 4 a 1.
El diumenge l’encontre
es presentava es presentava
més complicat contra
l’equip gallec l’Arteal. En
el primer partit Yan Lan
Li s’enfrontava a Raquel

Bonilla, a qui superava per
3 a 0. A continuació Anna
Biscarri s’enfrontava a la
seva jugadora número 1,
Roxana Istrate, amb qui
queia per 0 a 3. Tingting
Wang s’imposava a l’altra
jugadora romanesa, Roxana
Iamandi, a la que superava
per 3 a 1. El partit de dobles
seria un altre partit clau per
al resultat final, i Tingting
i Yab Lan no fallaven i
s’imposaven a Bonilla i
Istrate per 3 a 0, posant el
marcador general en un 3 a
1. A continuació Yan Lan Li

queia davant Istrate per 0 a
3. Però finalment Tingting
s’imposava amb facilitat a
Bonilla per 3 a 0, deixant el
marcador final en 4 a 2 per
a les balaguerines.
D’aquesta manera el
Balaguer Villart Logístic
manté la segona posició
a dos punts de l’UCAM
Cartagena que té, però,
un partit jugat de més.
Ara els espera a meitats el
Campionat de Catalunya
que es disputarà a Calella
els dies 25 i 26 de març, i
ja no seguiran amb partits
de lliga fins els dies 2 i 3
d’abril, en que viatjaran a
Linares (Jaén) i a Priego
(Córdoba), per mantenir la
seva privilegiada posició a
la classificació.
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Bons resultats dels palistes
balaguerins al campionat de
Catalunya de piragüisme
Laura Liñan i Francesc
Codina de l’Associació
Piragüista Balaguer van
proclamar-se campions
en la 1a Prova 2024.
El passat dissabte 20
de febrer es va disputar
a Banyoles el Campionat
de Catalunya d’Hivern i
la 1a prova del Programa
2024 del piragüisme
base català, on Francesc
Codina i Laura Liñan van
guanyar les respectives
curses, Aina Codina va
ser 3a en el campionat
autonòmic, Astrid Vet
3a en Veterà A i Antonio
Montáñez sots campió
de Catalunya en Veterà
C. Pel que fa a la resta de
palistes, Roger Adserà
va ser 7è en aleví B,
Lara Romero va ser 5a,
Adrià Farré va fer un 4t
lloc, Albert Marcelino

Podi

PIRAGÜISME>> El
Campionat celebrat a
Banyoles el passat 20
de febrer amb bons
resultats pels locals
va quedar 8è i Joan
Domingo,12è en aleví A,
Fàtima Moutarabi va ser
7a en Infantil B i Oriol
Barbosa 16è en Cadet.
En la classificació
per clubs, l’Associació
Piragüista de Balaguer
va assolir la 4a posició en
la Prova Programa 2024 i
la 6a en el Campionat de
Catalunya d’Hivern.
Set dies abans, el club
de la Noguera va realitzar
l’Open Caiac al riu Segre
al seu pas per Balaguer
amb 170 palistes.
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L’equip sènior masculí del Club Bàsquet
Balaguer perd davant del Ciutat Vella
BÀSQUET>> Els balaguerins van tenir la victòria
a falta d’un minut però al final els visitants es van
imposar per un resultat de 74-81

Club Bàsquet Balaguer

En la 22ena jornada de
lliga el sènior masculí del
CB Balaguer, va encaixar
una nova derrota, davant el
Ciutat Vella per 74-81. Un
Balaguer que segueix sense
sumar en aquesta segona
volta. Tot i la dificultat
del partit, contra un dels
millors equips de la lliga,
el Balaguer, va plantar cara
en tot moment, i va tenir
clares opcions de victòria.
Una victòria, que semblava
feta a falta de poc més d’1
minut, però 2 accions de
fortuna de Ciutat Vella,
van fer minvar la moral al
Balaguer, que va deixar
escapar de les mans una
victòria que hagués estat
totalment justa. El proper
partit serà davant d’un rival
directe en la zona baixa de
la classificació.

El proper diumenge 13 de març arriba
la Trail Vall d’Àger, del Circuit Català
La Trail Vall d’Àger es
farà aquest diumenge 13
de març amb sortida i
arribada des del
Camping d’Àger
La vall d’Àger serà el
centre d’operacions, aquest
cap de setmana, de la segona aturada de les Trail
Running Series Lleida, ja
que celebren una triple cita.
D’una banda, el dissabte
12 a partir de les 16.30 hores
tindrà lloc la primera edició
del Km Vertical, una prova
espectacular que promet
emocions fortes, amb 6
kilòmetres de recorregut i
1.080 metres de desnivell
positiu.
El diumenge 13 de març a

Instantània de la cursa de l’any passat

les 9.30 hores començarà la
Trail Vall d’Àger, puntuable
pel 14è Circuit Català de
curses de muntanya de
la FEEC. Comptarà amb
un recorregut de 30,5 km
de distància amb 1.750
metres de desnivell positiu,
amb sortida i arribada al

Càmping d’Àger. També
diumenge, però a les 10.00
hores, es farà la Trail Via
Romana, una versió curta
de la Trail Vall d’Àger.
Unes curses que a part
de fer esport gaudeixes d’un
entorn espectacular, vivint
l’esport i la natura.

Tercera edició de la lliga de
curses i caminades de
muntanya de la Noguera

Presentació de la Lliga de curses

Començaran el proper
19 de març amb la
Cursa Vertical de les
Ànimes de Vilanova de
Meià
El proper dia 19 de
març la cursa Vertical
de les Ànimes (Vilanova
de Meià) enceta la Lliga
de curses de muntanya
de la Noguera 2016. En
aquesta tercera edició,
la lliga agrupa 10 curses
de 9 municipis diferents:
Vertical de les Ànimes
de Vilanova de Meià,
Cursa Lo Meló d’Artesa
de Segre, Cursa de la
Serp de la Sentiu de
Sió, Trail lo Bunker de
Foradada, Montsonís i
Rubió, Trail de Castellars
d’Alòs de Balaguer, Les
Peülles de Santa Linya,
Perseguint la Perdiu
de Vilanova de Meià,
Cursa de Muntanya de

Ponts, Gerbtrail i Cursa
de Baldomar.
Amb recorreguts
d’entre 7,5 km i 24 km,
i desnivells d’entre
350 m i 1.100 m, totes
aquestes curses tenen
recorreguts per llocs
emblemàtics de cada
municipi, que transcorren
majoritàriament per
muntanyes, corriols,
camins i barrancs.
Algunes ja tenen una
trajectòria prèvia,
mentre que d’altres
s’organitzaran per
primera vegada.
L’objectiu de la Lliga
de la Noguera és agruparles sota una competició
global per promocionarles conjuntament.
L’edició del 2014,
constava de 5 curses
i hi van participar 350
persones. A la segona
edició s’hi van afegir 2
curses més, i es va doblar
el nombre de participants
fins als 700.

OPINIÓ
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus.
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Reflexions

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

A vegades sembla
difícil poder omplir uns
papers en blanc que et
miren de damunt de l’escriptori essent verges en
la seva blancor. I quan
escric el verb omplir, voldria que s’entengui amb
una mica de contingut
potser no del tot entès a
la primera. I que no pretén que el meu criteri
s’imposi damunt de cap,
però del que podeu estar
segurs que és sincer del
tot, i que la meva mà escriu el que vertaderament
penso i sento. I molt fora,
endevinar coses, que no
dic, però sí penso.
Una vegada has començat a embrutar la virginitat del paper, et van

venint al cap les imatges
llegides o vistes a la TV.
I sents com els pèls dels
braços es fiquen drets, i
arribes a la conclusió del
patètic espectacle que
estem oferint a Europa.
I com per compensar-ho
podem parlar d’aquesta
Europa, que jo sempre he
comparat amb una puta
vella. Perdoneu la paraula però està autoritzada
amb cinquanta variants
diferents. Una Europa
que ha volgut deixar de
banda els principis cristians, amb una suposada
Constitució inspirada per
un mercader de sang i diner. Aquell somni que tan
bon principi semblava tenir, i tant bona collita pro-

metia, l’han feta malbé.
Avui és un avortament i
mal fet. Aquells somiadors dits Schuman, De
Gasperi, Adenauer i fins i
tot un De Gaulle amb tota
la seva “grandeur”, i cent
més que van tastar i viure la 2a Guerra Mundial, i
amb un Acord del Carbó i
l’Acer, van ficar en marxa
un somni. Cada tongada
de nous parlamentaris
europeus han estat pitjors. Avui el Parlament
Europeu és una cova de
grills que han necessitat
l’ajuda americana per
solucionar qualsevol problema. Igual, igualet que
molt abans la va necessitar Europa a la guerra
del 14 o del 39, es veu que
ben poca cosa ha canviat.
I aquí hem arribat
entre altres motius per
un afany boig d’anticlericalisme, per caure en

la ronya del presumpte
“revolucionari” i o de
nacionalismes fora de
temps. Jo reconec no ser
massa simpatitzant del
clero, però el considero
necessari i li reconec un
gran treball des de l’Edat
Mitjana, i fins avui per
cada poma podrida que
apareix a la cistella de
l’Església n’hi ha cent o
més, que fan un gran treball amb les classes més
desfavorables. Nosaltres
hem fet desaparèixer
la moral i l’ètica, i sols
es pensa en el diner. Es
mangoneja tot per a que
la classe mitjana desaparegui, i restin sols els
servents dels poderosos, que serem tots. Els
impostos pugen sense
parar i els ingressos minven sense parar també.
Qualsevol polític per curt
que sigui de gambals
s’assigna un jornal que

mai havia guanyat. Quin
desengany s’emportaria,
per exemple, un Rovira
i Virgili que pregonava
el sentiment de servir al
país d’una altra forma
ben diferent.
Aquests 2442 encausats, segons el Ministre
de l’Interior (en funcions), se’ls ha de reconèixer els lladregots que són
i han estat, però han fet
carrera política. Ara, ja
tard, el PSOE no té cap
líder que arrastri ni al seu
clàssic votant. I el PP té
un gat vell esperant el
seu Diumenge de Rams.
Però això sí, amb prou
camp per negociar, i que
mai se’l podrà comparar
amb el problemàtic Zapatero.

---------------------------------------
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Balaguer va presentar la publicació de la
ruta literària amb una ruta per l’Eixample
La ruta va començar a
l’estació de trens i va
finalitzar al pont de Sant
Miquel, passant pel
Passeig i el Pere III
El passat diumenge 6 de
març es va realitzar una nova
ruta literària per la part de
l’Eixample de Balaguer, iniciant-se a l’estació de trens,
continuant pel passeig de
l’Estació, l’Avinguda Pere III,
Sant Doménec, i el pont de
Sant Miquel.
En aquesta ocasió es va
presentar la publicació dels
textos de la ruta balaguerina, per part dels tècnics del
Museu de la Noguera.
La Ruta literària de Balaguer forma part del llibre Comarques Lleidatanes, l’Alt
Pirineu i l’Aran, de Llorenç
Soldevila, de la col·lecció

Ruta literària de Balaguer

Ruta literària de Balaguer

Geografia literària, que mostra la fisonomia, la història i
els monuments a través de
la interpretació que en fan
els nostres grans escriptors.
Els poemes, narracions,
cartes o cançons que ajuden a copsar el país, alhora
que el territori pot ajudar
a entendre l’obra d’alguns
escriptors.

La Ruta literària de Balaguer la conformen 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
dels textos d’escriptors com
Teresa Pàmies, Francesc
Puigpelat, Josep Carner Ribalta o Josep Pla, entre d’altres. Aquests indrets són:
l’Estació del ferrocarril, la
Plaça de la Sardana, la Plaça
Pau Casals, l’Avinguda Pere
III, l’església de Sant Domènec, el monument a Jaume
d’Urgell, el pont de Sant
Miquel, el carrer del Pont,
la passarel·la, la Plaça de
Sant Salvador, la casa natal
de Teresa Pàmies, el carrer
d’Avall, la Plaça Mercadal,
el Pont Nou, el carrer del
Torrent, l’església de Santa
Maria, el Castell Formós i el
santuari del Sant Crist.

Jornades de portes obertes
als diferents centres
educatius de Balaguer
Els diferents centres
d’educació infantil i
primària de Balaguer
faran del 6 al 16 de març
diferents jornades de
portes obertes per tal de
donar a conèixer la seva
oferta educativa.
El passat diumenge
va ser l’Escola Vedruna i
l’Escola Pia.
El dissabte 12 de
març la farà l’Escola
Gaspar de Portolà a
partir de les 16.30 h i el
diumenge dia 13 l’Escola
La Noguera, a les 11.30h.
El dimecres, 16 de març,
serà el torn de l’Escola
Àngel Guimerà a partir
de les 15.30 h mentre que
els que vulguin conèixer
l’escola Montroig
ho podran fer rebent
atenció individualitzada

Escola Pia Balaguer

Durant les jornades
els interessats reben
la informació
necessària per decidir
on matricular
al telèfon 973449566.
Les llars d’infants
municipals, d’altra
banda, faran la jornada
de portes obertes el 24
d’abril de 10 h a 12 h del
matí.
En el decurs de les
diferents visites, les
famílies interessades
rebran informació
del funcionament,
línia pedagògica,
projecte educatiu i
característiques dels
centres educatius.

OCI

11 restaurants de la Noguera amb el
“segell de venda de proximitat”

El Consell Comarcal va
ser l’escenari del seminari
de cuina “Patrimoni Culinari Català: evolució tècnica i
estètica de la cuina”.
Es tracta d’un conjunt
de seminaris que es fan
en diverses comarques
catalanes amb l’objectiu
de completar la recerca
sobre l’actualització dels
criteris definidors de la
cuina tradicional. En el cas
de Balaguer el seminari
ha comptat amb ponents
com el xef del restaurant

Trobada d’exalumnes de
l’escola Gaspar de Portolà
El passat dissabte 5 de
març es va celebrar una
trobada d’exalumnes de
l’escola Gaspar de Portolà
de la promoció 1975-76. Era
la cinquena promoció que
celebrava els 40 anys del
seu pas per aquesta escola.
La trobada va ser a

Es van lliurar en el
decurs de la celebració
del seminari de cuina
catalana fet al Consell
Comarcal de la Noguera

la mateixa escola, on es
va fer un tomb per les
instal·lacions i després es
va passar un vídeo amb
fotografies d’aquells anys.
Després tots els ex alumnes
i professors participants
van fer un sopar en una
restaurant de la comarca.

Restaurants amb la distinció de venda de proximitat

Malena Xixo Castaño, Eva
Margalef xef del restaurant
la Vall (Organyà), Salvador
Alari del restaurant El Petit
Català (Lleida) i el xef local
i assessor gastronòmic Josep Maria Morell.
L’acte també ha servit

per presentar el “segell
venda de Proximitat. Circuit curt” un distintiu que
promociona la venda directa o mitjançant un sol
intermediari al que s’hi han
adherit 11 restaurants de la
comarca.
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Exalumnes de Gaspar de Portolà
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Anuncis breus classificats
TREBALL
----------------------------------ES PRECISA personal per a magatzem,
repartiment i neteja,
amb vehicle propi i
disponibilitat d’horari. Interessats enviar
Currículum a: serveis123@gmail.com
----------------------------------ES PRECISA ajudant
de cuina per un bar
de Balaguer. 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 particulars. Demana ja
la teva hora i aprèn
anglès, escrit i sobretot parlat! Interessats
truqueu al telèfon:
650422582.
-----------------------------------CLASSES particulars
d’anglès (Educació
Primària, ESO i Batxillerat). Raó: 698383277.
------------------------------------

CONSTRUCCIONS
RAMON. Treballs de
paleteria, reformes,
interiors,
teulades,
granges, vivendes...
Preu econòmic. Raó:
690921832.
----------------------------------S’OFEREIX realitzador
amb equip de càmera
per enregistrar vídeos
de bodes, bateigs, comunions o qualsevol altre esdeveniment. Àmplia experiència en el
sector audiovisual. Demana un pressupost.
Contacte: Dani Arregui.
Truca al: 686774086 o
bé per mail: daniaso@
gmail.com
-----------------------------------IMMOBLES
----------------------------------SRS. PROPIETARIS:
davant la forta demanda de pisos, si voleu
llogar o vendre, ara
és el moment! Vidal
Giné Administrador de
Finques. Informació al
telèfon: 973450565.
------------------------------------

ES TRASPASSA cafeteria a Balaguer, cèntrica. En ple funcionament. Raó: 687422060.
-----------------------------------ES VEN conjunt de
tres cases, cèntriques
a Vilanova de la Sal.
Ideal per negoci rural
o famílies. Amb espai
per pàrking, restaurant.. Raó: 639772265.
-----------------------------------VENTA/LLOGUER de
pàrkings tancats al
c/ Jaume Balmes, 11
de Balaguer. Raó als
telèfons: 629310479629715431.
-----------------------------------ES VEN local comercial de 80 m2 al c/ Barcelona, 50. Amb pati posterior. Raó: 625521521
(Albert).
----------------------------------ES VEN casa amb
jardí al c/ Diagonal,
21 de Balaguer. Casa
de planta baixa de
177 m 2 +467 m 2 de
jardí, amb piscina.
Interessats trucar al:
610257162.
------------------------------------

LLOGUER de pàrkings
tancats davant Col·
legi Vedruna. Raó:
973450555.
-----------------------------------ES LLOGA pis molt
cèntric, 3 habitacions,
2 banys, ascensor i
calefacció individual.
Raó: 973451371.
-----------------------------------ES LLOGA apartament
a Camarasa, totalment
equipat, aire acondicionat, foc a terra, amb
vistes al riu. Lloguer
de pàrquing al c/ Urgell de Balaguer. Raó
telèfons: 973447752639920281.
-----------------------------------OPORTUNITAT, venda de parcel·les aïllades al costat del
col·legi Mont-roig,
de 516 m2 d’extensió.
Raó: 676996765.
-----------------------------------ES TRASPASSA llibreria-papereria a
Balaguer. En ple funcionament, per no
poder atendre. Raó:
669487954.
------------------------------------

VARIS
-----------------------------------VOLS SER voluntari/a
de Protecció Civil?
Adreçat als telèfons:
665802840-625340340.
-----------------------------------CULTIVA els teus aliments. Reser va el
teu hort a Balaguer.
Raó: 683181818 o envia un amil al correu:
trosdhort@gmail.com
-----------------------------------COMPRO joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos
antigues. Interessats
trucar al: 676803205.
-----------------------------------ES VEN maquinària
agrícola en molt bon
estat. Raó: 629241985.
-----------------------------------SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta
magia blanca. Horas
a convenir. Razón:
656826568-609135472.
------------------------------------
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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
-------------------------------------------------------------------------

Horari de trens

Farmàcies

Telèfons útils

SORTIDES

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.
CAMARASA
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.

LLEIDA
08.30
10.30
14.46
18.39
19.20
21.34

BALAGUER
09.39 (2)
11.09 (4)

LA POBLA
11.00
12.30

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

SORTIDES

ARRIBADES

LLEIDA
07.15 (1)
09.10 (2)
10.40 (4)
17.30 (3)
20.30 (2)

BALAGUER
07.44
09.39
11.09
17.59
20.59

LA POBLA
12.56 (3)
17.30 (4)

BALAGUER
14.16
18.50

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

973586466

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

ARRIBADES

BALAGUER
08.00 (1)
10.00 (4)
14.16 (3)
18.10 (3)
18.50 (4)
21.05 (2)

973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 10 de març
a les 8 de la tarda del 17 de març
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 17 de març
a les 8 de la tarda del 24 de març
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 24 de març
a les 8 de la tarda del 31 de març
MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.55
“
20.23
“
06.10
TÀRREGA
07.10
“
07.50
“
12.00
“
15.00
“
19.30
“
07.10
LLEIDA
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.10
“
09.15
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.10
“
13.30
“
14.45
“
15.15
“
15.18
“
17.30
“
17.51
“
18.00
“
19.10
“
19.21
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
12.00
ALBESA
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.35
SOLSONA
16.35
“

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

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

SORT.
19.00
13.37
17.22
20.07
21.21
13.17
19.47
06.30
07.20
13.37
14.00
14.25
17.22
20.07
21.21
08.25
11.00
12.45
15.15

DESTINACIÓ
CALENDARI
UAB BELLATERRA diumenges lectius
ESTERRI D’ÀNEU
diumenge
“
diari
“
diari
“
de dill. a div.
AGRAMUNT
de dill. a disb.
“
de dill. a div.
ÀGER
de dill. a div.
“
dissabtes
“
diumenge
“
de dill. a div.
“
de dill. a div.
“
diari
“
diari
“
de dill. a div.
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
dissabtes
“
dissabtes
“
de dill. a div. feiners

SORT.
07.00
07.45
08.45
09.10
10.00
11.00
11.10
12.30
12.50
13.00
14.10
15.00
16.00
16.15
16.35
18.30
19.00
19.20
20.00
20.35

LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
diari
diari
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
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