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 Si algú posava en dub-
te allò que vaig comentar 
en l’anterior article, en el 
moment que estic escrivint 
aquest, hom podrà com-
provar que el pont de la 
variant s’ha quedat de nou 
a les fosques, després de 
la pluja del darrer cap de 

setmana. Però, avui, tenia 
la intenció de parlar de la 
manca de  denominació 
dels pavellons de la nostra 
ciutat. S’apropa una nova 
edició de la Fira i l’indret 
on es desenvolupa és orfe 
de nom. Ni nou o recordar 
l’empresa que allí va estar 
ubicada i el seu final, no 
em semblen el comple-
ment més adient. Sem-
blantment,  ocorre amb 
l’altre, el que és conegut 

amb el nom d’un molí. Per 
cert, en l’edifici d’aquest 
molí, ara hi ha el Museu de 
l’Or. És aquesta la denomi-
nació que l’Ajuntament li 
va donar i no pas cap altra. 
Seria bo, doncs, de propo-
sar noms de personatges 
il·lustres balaguerins, que 
prou en tenim. I alhora fa-
ríem un exercici d’autoes-
tima col·lectiva, de la qual, 
massa cops, som, també, 
orfes.

 Durant aquesta quinzena, Balaguer ha estat notícia 
per la celebració de dos aniversaris. Per un costat, 10 
anys de l’Aula Municipal de Gimnàstica Rítmica i per 
l’altre, 10 anys de l’Aula Municipal de Dansa. No han estat 
dos aniversari més. Ambdues aules han realitzat actes 
multitudinaris per tal de commemorar les efemèrides que 
aniran recordant al llarg de tot l’any. 
 El diumenge 13 de març era l’aula de gimnàstica 
rítmica la que aconseguia omplir el pavelló poliesportiu 
de gom a gom, portant de convidada a Almudena Cid que 
va fer les delícies de totes les participants, amb la seva 
simpatia i col·laboració amb la festa fent-se fotos amb 
totes les gimnastes i signant tot allò que se li va demanar.
 D’altra banda, el passat divendres 18 de març, el Teatre 
municipal acollia un festival o jornada de portes obertes 
de l’Aula de Dansa, (tal i com estava anunciat) que 
aconseguia omplir el teatre per tal de veure les evolucions 
de les més de cent alumnes de l’Aula de Dansa.
 Dels dos aniversaris n’han destacat l’alegria i la 
satisfacció tant dels participants com de les famílies 
dels alumnes que han confiat l’educació dels seus 
fills a les aules municipals. I si busquem més enllà, 
ens trobem que aquestes aules estan dirigides per dos 
grans professionals, la Judit Martí i l’Albert Bonet. Dues 
sensibilitats que tenen en comú la passió i l’enamorament 
per la seva feina, per la feina ben feta. Els que hem tingut 
la sort de veure’ls treballar amb els seus alumnes hem 
pogut comprovar que la ciutat de Balaguer té molta sort 
de gaudir d’aquests dos professionals al capdavant de 
les dues aules municipals. Tot un luxe!!. 

Rítmica i Dansa
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 Amb els nous Jutjats 
de Balaguer que entraran 
en funcionament el 
proper 4 d’abril, tal i com 
està previst, la ciutat 
de Balaguer recuperarà 
l’edifici dels vells jutjats 
ubicat al carrer Àngel 
Guimerà, en una zona 
d’equipaments, ja que 
està davant per davant de 
la seu de l’Impic, i proper 
al Museu de la Noguera, 
l’Escola Municipal de 
Musica, la Biblioteca 
Municipal Margarida de 
Montferrat, i el Teatre 
Municipal.
 Segons va manifestar 
l’alcalde de Balaguer, 
J o r d i  I g n a s i  Vi d a l , 
l ’edifici no revertirà 

L’Ajuntament recuperarà la 
propietat de l’edifici on estan 
ubicats els actuals jutjats

Jutjats de Balaguer

L’Ajuntament va cedir 
aquest equipament 
l’any 1972 al
Ministerio de Justícia 
de l’Estat

cap a l’Ajuntament fins 
el mes d’agost, i serà 
llavors quan s’haurà de 
fer un estudi de l’estat de 
l’edifici, i posteriorment 
s’està estudiant quin o 
quins serveis municipals 
poden  t ras l ladar-se 
en aquest edif ici  de 
soterrani, planta baixa i 
dos plantes amb un total 
de 782 metres quadrats 
construïts.
 L’edifici fou adquirit 
per  l ’Ajuntament de 
Balaguer l ’any 1963, 
després de l’accident 
del cinema municipal 
i va ser utilitzat com 
a  s e u  p r o v i s i o n a l 
de  l ’A juntament  de 
Balaguer.   
 L’any  1972  es  va 
aprovar la cessió d’ús de 
l’edifici al Ministerio de 
Justícia, i anys després a 
l’any 1990 el Ministerio va 
traspassar aquesta cessió 
d’ús a la Generalitat de 
Catalunya.

L’ajuntament inicia una nova fase de 
treballs als barris amb 30 treballadors

 L’ajuntament ofereix a 
través del Servei d’Ocupació 
de Catalunya 30 llocs de 
treball per a persones que 
es troben a l’atur.
 Ja s’ha fet la selecció de 
les persones que a partir del 
proper mes d’abril formaran 
part del programa de foment 
de l’ocupació «Treball als 
barris».
 Les actuacions d’aquest 
nou pla ocupacional se 

centraran en una nova fase 
de millora i rehabilitació 
de les façanes, concre-
tament  les del  Barri Nou, la 
Botera, la Reguereta i una 
part que faltava del carrer 

Treball als barris

Es continuarà amb la
millora de façanes als 
diferents carrers del 
centre històric de la 
ciutat

Enderroc d’un habitatge del Centre
Històric que amenaçava ruïna

Carrer Abadia, 60

L’Ajuntament va resoldre l’enderroc d’aquesta casa 
deshabitada que amenaçava perill pels veïns

del Miracle.
 El programa Treball als 
barris 2015 donarà feina 
a un total de 32 persones 
durant els propers mesos a 
la ciutat de Balaguer.

 L’ a j u n t a m e n t  d e 
Balaguer ha procedit a 
l’enderrocament d’una casa 
del Centre Històric que 
amenaçava ruïna. Es tracta 
d’un edifici unifamiliar de 
tres plantes que actualment 
es trobava deshabitat situat 
al carrer Abadia, 60.
 Els tècnics municipals 
havien declarat l’immoble 
en estat de ruïna imminent 
després de comprovar el 
seu estat de degradació i 
abandonament.
 L’estructura actual de 
l’edifici suposava un greu 
perill tant pels veïns del 
costat com  pels vianants. 
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Treballadors i regidors municipals es 
solidaritzen amb el “Posa’t la gorra”

 Treballadors i regidors 
de l’Ajuntament de Bala-
guer es van fer una foto amb 
la gorra de la jornada «Po-
sa’t la gorra» en solidaritat 
amb el Càncer infantil que 
es farà a Balaguer el proper 
17 d’abril amb una cursa de 
10 km, una de 5 km, i una 
caminada de 3 quilòmetres 
a primera hora del matí, 
una fira d’activitats i tallers 
amb la col·laboració de tot 
el teixit associatiu de la 
ciutat i de diferents pobles 
de la comarca, i un dinar 
de germanor que es farà al 
pavelló Molí de l’Esquerrà 
on es farà un multitudinari 
sorteig de regals i obsequis.Treballadors i regidors de l’Ajuntament

200 alumnes participen a la Plantada 
de l’arbre al monestir de les Franqueses
 Durant la setmana del 14 
al 18 de març, s’està realitzant 
la plantada de l’arbre, amb la 
participació d’un total de 200 
alumnes de 4t de primària, 
dels centres educatius Nostra 
Senyora del Carme, Escola Pia, 
La Noguera, Àngel Guimerà, 
Mont-roig, Gaspar de Portolà 
i l’Estel, amb la col·laboració 
dels servei de jardineria de 
l’Ajuntament.
 Uns 200 arbres plantats 
entre àlbers i oms a la zona del 
Monestir de les Franqueses.

Es posen la gorra en solidaritat amb la lluita contra 
el càncer infantil de la jornada del proper 17 d’abril

 El passat 14 de març 
es va constituir la Mesa 
d’Emergència de Bala-
guer, que està formada 
per tècnics dels Serveis 
Socials, de l’Ajuntament 
de Balaguer, del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
de Càritas i de Creu Roja.
 Una mesa formada 
per professionals de les 
diferents àrees relaciona-
des que es reunirà cada 
dos mesos sempre i quan 
no hi hagi una situació 

urgent.
 En aquest cas, els 
professionals es reuniran 
de forma extraordinària 
el mateix dia o l’ende-
mà d’haver-se detectat 
el problema, segons va 
explicar el regidor de 
Serveis Socials i Habi-
tatge, Joan Pla. També va 
afirmar que actualment, 
la problemàtica més gran 
que hi ha és la manca 
d’habitatge. S’està tre-
ballant amb diferents 
entitats bancàries per a 
poder obtenir pisos de 
lloguer social.
 Un altre dels proble-
mes en que treballarà 
la Mesa d’Emergència 
seran els ajuts d’urgència 
que van sorgint en el dia 
a dia.

El passat 14 de març es constituí 
la Mesa d’Emergència Social de 
Balaguer

Representants de la Mesa d’Emergència Social

Està formada per
tècnics de
l’Ajuntament, del
Consell Comarcal, 
Càritas i Creu Roja

Plantada de l’arbre
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 A m b  l ’ o b j e c t i u 
d’avançar en la seguretat, 
r e d u i r  e l  c o n s u m 
energèt ic  i  apostar 
per la sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Balaguer 
ha renovat els semàfors 
amb llums de tecnologia 
LED, permetent reduir el 
consum en un 80%.
 La tecnologia LED 
incrementa la qualitat 
dels semàfors en el sentit 
que comporta una millor 
visibilitat, ja que elimina 
els reflexos produïts pel 
sol. A més, les bombetes 
tenen més durabilitat, el 
doble de les bombetes 
tradicionals. El major 
avantatge, però, d’aquest 
tipus de tecnologia ra-
dica en la reducció del 
consum energètic, ja que 
es calcula que només 
consumeix una sisena 

L’Ajuntament renova els
semàfors de la ciutat amb 
llums de tecnologia LED

Col·locació semàfors amb led

Música i Poesia en l’acte institucional del 
Dia Internacional de les Dones a Balaguer

Dia de la Dona a Balaguer

 Un grup d’alumnes 
de l’Escola Municipal de 
Música de Balaguer i de 
l’Aula de Teatre de Crisi 
Perpètua van interpretar 

450 alumnes descobreixen què és la
solidaritat a través de tallers de Càritas

 Dins les campanyes 
institucionals de Càritas, 
s’han dut a terme a Bala-
guer un total de 23 tallers, 
on han participat prop de 
450 alumnes dels centres 
educatius de la ciutat.
 El centres participants 
van ser, l’Institut Ciutat 
de Balaguer, l’escola Gas-
par de Portolà, Col·legi La 
Noguera i Àngel Guimerà, 
que han descobert que és 
la Solidaritat mitjançant 
el joc (monopoli i coixins 
solidaris).

 L’objectiu del projecte 
és educar en valors ja 
que es consideren clau 
pel desenvolupament dels 
alumnes, alhora donar a 
conèixer que fem a Càritas 
i fer que aquests tallers 
t i n g u i n  u n a  f i n a l i t a t 
educativa engrescadora i 

Càritas

Alumnes de diferents 
centres escolars ho han 
descobert a través del 
joc com el monopoli i 
coixins solidaris

participativa.
 Càritas vol agrair als 
centres educatius i als 
seus alumnes la bona 
acceptació dels tallers, la 
disponibilitat i ajuda en la 
seva realització, així com 
la futura participació en 
d’altres tallers educatius.

part de l’electricitat que 
necessiten les bombetes 
tradicionals, la qual cosa 
representaria un estalvi 
de consum del voltant 
del 80%.
 Un dels objectius 
claus de la regidoria 
d’Obres i serveis, és ma-
ximitzar l’estalvi energè-
tic amb diferents actu-
acions, algunes de les 
quals, per normativa, 
s’hauran de portar a ter-
me aquest mateix any, 
com és el cas del canvi 
dels fanals del Passeig 
de l’Estació, que encara 
compten amb llums de 
mercuri.
 S’ha calculat que 
l’ajuntament pot arribar 
a estalviar uns 40.000 
euros a l’any amb l’exe-
cució de diferents actu-
acions.

diferents peces musicals 
i van llegir poemes de 
Maria Mercè Marçal durant 
l’acte institucional del Dia 
Internacional de la Dona a 

Balaguer. 
 L’acte va estar presidit 
per l’alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal i  la 
presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Concep Cañadel l  que 
després dels seus respectius 
parlaments van donar pas a 
la lectura del manifest a 
càrrec de la tècnica del 
Consell Comarcal de la 
Noguera, Vanessa Gesa.
 E l s  a c t e s  e l s  v a 
completar un contacontes 
amb el conte “Quines unes, 
elles!” adreçat a nens i 
nenes de 6 a 12 anys i la 
projecció del documental 
“ L a s  m a e s t r a  d e  l a 
República”, premi Goya 
2014 al millor documental 
amb una taula rodona, que 
van participar mestres de 
diferents generacions.
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 L’Associació Cultu-
ral Nostre Pare Jesús i 
Maria Santíssima dels 
Dolors traurà el diven-
dres sant, el proper 25 
de març, els passos del 
Sant Sepulcre i la Mare 
de Déu dels Dolors, els 
quals van restaurar l’any 
passat. Serà a partir de 
les 06.00 h les tropes ro-
manes dels Armats del 
Sant Sepulcre de Ba-
laguer recorreran dife-
rents carrers de la ciutat 
per tal de despertar als 
veïns/es i fer la crida al 
tradicional Via-Crucis 
del Sant Crist.
 A partir de les 22.00h 
s’iniciarà la processó 
del Sant Sepulcre que 
recorrerà els següents 
carrers: c/Miracle, Por-
talet, pont Nou, avingu-
da Pere III, pont de Sant 

El Sant Sepulcre tornarà als 
carrers de Balaguer aquesta 
Setmana Santa

Processó de l’any passat

Miquel, carrer del Pont, 
carrer Sant Jaume, car-
rer d’Avall, plaça Mer-
cadal i arribada a Sant 
Josep.
 Enguany els llan-
cers romans custodia-
ran el Sant Sepulcre, i 
els tambors, bombos i 
cornetes faran l’acom-
panyament musical. 
Per acompanyar els 
passos, el públic s’ha 
de col·locar als laterals 
amb ciris, i d’aquesta 
manera s’il·luminarà tot 
el seguici des de l’inici 
fins al final. L’organitza-
ció demanem als veïns/
es que engalanin els 
seus balcons amb fal-
dons vermells bordeus 
des de Diumenge de 
Rams fins a Diumenge 
de Resurrecció.

Cloenda del curs de nivell 1 de català 
per a persones aturades

Cloenda del curs

 El dijous 17 de març va 
finalitzar el curs de nivell 
bàsic 1 de català a Balaguer. 
El curs forma part de la for-

mació que el Consorci per a 
la Normalització Lingüística i 
el Servei d’Ocupació de Cata-
lunya ofereixen a les persones 

aturades dins del marc del 
programa Aprèn.  
 S’ha dut a terme durant 
5 setmanes, cada dilluns, 
dimarts i dijous de 9.15 hores 
a 12.15 hores. El dimarts dia 
15, alumnes i professora van 
poder gaudir d’una visita 
guiada pels carrers del centre 
històric de la ciutat. Malgrat 
la pluja, la guia turística va 
ensenyar-los la muralla, l’es-
glésia de Santa Maria i els 
carrers i les places principals 
del Centre Històric.
 Després de les 15 sessions 
de curs, tots els alumnes han 
mostrat molt interès per poder 
seguir l’aprenentatge i l’han 
valorat molt positivament

La comunitat educativa de l’escola La
Noguera, participa en la plantada de l’arbre
 L’AMPA de l’escola La 
Noguera va organitzar un any 
més la Diada de la Plantada 
de l’Arbre el passat diumenge 
13 de març. 
 Després de l’esmorzar 
ofert per la mateixa AMPA, 
es va rebre tota la informació 
sobre l’espècie que es 
plantaria, l’àlber.
 Aquest any com a novetat 
enlloc de plantar arbres s’ha 
fet plantada de viver en un 
lloc fàcilment accessible prop 
del recinte del Monestir de 
Les Franqueses. Aquest viver 
es trasplantarà l’any vinent al 
lloc definitiu. Així s’ajudarà 
a mantenir i augmentar la 
bultra de la nostra ciutat.
En aquest mateix espai, i 

durant tota la setmana del 14 
al 18 de març, vora dos-cents 
escolars de tots els centres 
educatius de la ciutat, també 
han realitzat la plantada 

Plantada de l’arbre

d’aquest viver municipal 
que permetrà trasplantar-los 
d’aquí a uns mesos a la zona 
del bosc de ribera del Segre, 
a la vora de les Franqueses.



8 >> C O M A R C A

Les Avellanes estudia substituir
l’enllumenat per reduir la contaminació

Enllumenat a les Avellanes

 El passat dimecres dia 
9, van visitar la instal·lació 
de l’enllumenat públic del 
poble de Les Avellanes, tèc-
nics del Consell Comarcal, 
equip tècnic de Diputació 
de Lleida, i l’empresa instal-
ladora,  per valorar  la seva 
repercussió en l’entorn. El 
motiu principal fou que el 
poble de Les Avellanes, es 
troba dins la zona de pro-
tecció a la contaminació 
lluminosa, i  declarat reser-
va Starlight.
 L’objectiu de substituir 
l ’enl lumenat  per  leds 
ambar, contribuirà a reduir 
al màxim la contaminació 
lluminosa, mantenir en les 
millors condicions naturals 
les hores nocturnes en 
benefici de la fauna, flora 
i ecosistemes naturals, 
evitar la intrusió lumínica 
en entorns domèstics.

El principal motiu és que les Avellanes es troba dins 
de la zona de protecció de la contaminació
lluminosa, i declarat reserva Starlight

Dones de les Avellanes, Santa Linya 
Tartareu i Vilanova visiten la Llotja 

  Vora una cinquantena 
de dones dels pobles de 
Les Avellanes, Santa Linya, 
Tartareu i Vilanova de la Sal, 
tots ells pobles de la Nogue-
ra Alta van fer una sortida 
el passat dissabte dia 5 de 
març, al Teatre de La Llotja 
de la ciutat de Lleida.
 En aquesta sortida van 
poder assistir  a l’especta-
cle “Ozom” del Mag Lari, 
per tal de commemorar 
el Dia Internacional de la 
dona. 
 E l  g r u p  d e  d o n e s 

d’aquests pobles de la 
Noguera Alta va manifestar 
la seva gran satisfacció 
d’aquesta visita a l’edifici 
de la Llotja, la qualitat de 
l’espectacle del mag Lari, 
i també per les atencions 
rebudes  per  par t  de l 
personal de la Llotja que 

Dones de la Noguera Alta

Van veure l’espectacle 
“Ozom” del Mag Lari per 
tal de commemorar el 
Dia Internacional de la 
Dona

 L’Àrea de Serveis 
Socials  del  Consel l 
Comarcal de la Noguera, 
a través del Projecte 
Àgape Aliments Solidaris 
de la Noguera i del Pla 
d’Inclusió Social, aquest 
any 2016 ha posat en 
marxa un cop més el Curs 
d’Aprofitament Alimentari 
destinat a 45 famílies 
receptores d’aliments que 
vénen derivades tant dels 
Serveis Socials com de la 
Creu Roja.
 El curs s’ha impartit 
del 7 al 17 de març i 
les famílies que hi han 
participat s’han dividit en 
tres grups de 15 famílies: 
els dilluns i els dijous les 
derivades dels Serveis 
Socials, i els dimecres les 
de la Creu Roja.
 En aquesta edició 
el curs consta de 2 

Curs d’aprofitament
alimentari per a 45 famílies 
receptores d’aliments

Curs d’aprofitament alimentari

El Curs s’ha impartit 
a través del projecte 
Àgape del 7 al 17 de 
març al Centre Sant 
Josep de Balaguer

sessions. En la primera, 
tècnics d’Àgape, de 
Càritas i del PLIS de 
la Noguera parlaran 
sobre l’aprofitament i 
e l  m a l b a r a t a m e n t 
a l i m e n t a r i s ,  s o b r e 
les estratègies dels 
supermercats per vendre 
més i com fer la llista de 
la compra responsable, 
i sobre els conceptes de 
data de caducitat i data 
de consum preferent. 
També un nutricionista 
explicarà la piràmide 
nutricional.

van qualificar d’excel·lents.
 D i f e r e n t s  p o b l e s  i 
municipis de la comarca 
de la Noguera van realitzar 
diferents actes per tal 
de commemorar el Dia 
Internacional de les Dones, 
durant tota la setmana del 
5 al 12 de març.
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Gerb celebrarà la seva III Fira de l’art, 
el proper diumenge 3 d’abril

Exposició de primavera al 
Malignum Castrum a Os

Castell Malignum Castrum d’Os de Balaguer

Fira de Gerb

 El proper 3 d’abril Gerb 
tornarà a ser centre de cul-
tura, art i gastronomia, amb 
la celebració de la tercera 
edició de la seva Fira d’art. 
 Durant tot el matí hi 
haurà parades/exposició 
d’art, actuacions culturals 
de diferents grups. I es podrà 
degustar una gran varietat 
de tasts gastronòmics.
 També durant tot el matí 
els més petits podran jugar 
a una gran quantitat de 
jocs de fusta tradicionals. A 
partir de 2/4 de 10, matinal 
amb el Trabucaires de 
Cervera que també seran 
els qui faran la traca final a 
l’acabar la Fira. A mig mati, 
a les 12.30 h, hi haurà una 
rua per la fira de les colles 
geganteres. En acabar la 
fira es fa un dinar popular 
al pavelló.

Parades expositives d’art, actuacions culturals de 
diferents grups i jocs tradicionals per als més petits 
conformaran el certamen artístic i cultural

 Aquest divendres dia 
25, a les 7 de la tarda, el cas-
tell d’Os de Balaguer, Ma-
lignum Castrum, acollirà 
l’inauguració de l’exposició 
de primavera, amb artistes  
com Antoni Camarasa (pin-
tura i escultura), Ermengol 
(objectes i dibuix), Ros-

send Ros i Maties Trepat 
(pintors). També hi podreu 
trobar una “tenda de flors”, 
on comprar la rosa de Sant 
Jordi, fetes totalment a mà.
 Oberta fins al proper 
24 d’abril els dissabtes, 
diumenges i festius de 11 
a 13 h i de 17 a 19 h.
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 Els Monitors Montsec 
Starl ight  van fer  la 
seva segona trobada, 
en aquesta ocasió al 
Monestir de les Avellanes. 
Aquest encontre té per 
objectiu reunir a tots els 
titulats del primer curs 
de monitors starlight que 
es va fer ara fa dos anys 
al Parc Astronòmic del 
Montsec.  
  L a  t r o b a d a  v a 
consistir en un matí 
de formació on hi va 
haver ponències sobre 
projectes d’astroturisme 
al Montsec, sobre les vies 
legals per a gestionar 
activitats astronòmiques 
en establiments turístics 
de la zona Montsec 
i ,  f inalment ,  també 

Segona Trobada de monitors 
Montsec Starlight al Monestir 
de les Avellanes

Monestir de les Avellanes

Amb l’objectiu de 
reunir tots els titulars 
del primer curs de 
monitors que es va fer 
al PAM

es van presentar les 
acc ions  tur ís t iques 
i  a s t r o n ò m i q u e s 
que pretén impulsar 
l’Associació Montsec 
Turístic.  
  La trobada, després 
del dinar astronòmic al 
restaurant El Claustre, 
u n a  i n i c i a t i v a  d e l 
Monestir de les Avellanes 
i el Centre d’Observació 
de l’Univers, finalitzà  
amb la visita al Molí de 
les Tinalles i a les Salines 
de Vilanova de la Sal. 
 Els monitors starlight 
del Montsec es van formar 
al primer curs d’aquesta 
matèria que es va fer 
al Parc Astronòmic del 
Montsec. En total es van 
titular 25 monitors amb 
l’objectiu que pugessin 
desenvolupar activitats 
turístiques de caràcter 
astronòmic. Aquest curs 
es va emmarcar dins 
del pla d’acció de la 
certificació del Montsec 
com a Destí Turístic i 
Reserva Starlight.

El Consell Comarcal de la Noguera
organitza nous cursos del Forma’t

 L’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la 
Noguera, a través del Pla 
Local d’Inclusió Social, 
aquest any 2016 ha posat en 
marxa una nova edició del 
programa Forma’t, iniciat 
l’any 2014.
 Durant  l ’ any  s ’ im-
parteixen diversos cursos 
del Forma’t, tot depenent 
de la demanda que hi hagi 
de la prestació de la Renda 

Mínima d’Inserció, ja que les 
persones que hi participen 
són derivades pels Serveis 
Socials d’atenció primària 
i són sol·licitants d’aquesta 
renda. 

Programa Forma’t

El primer d’aquests 
cursos del 2016 s’ha fet 
entre el 29 de febrer i el 
3 de març al local de la 
Lapallavacara

Unes 350 persones van participar a la 
matança del porc de Montgai

Matança del porc a Montgai

Era la 33ena edició i es  van elaborar un total de 
400 quilos de llonganissa i de botifarra negra 

 El curs té una durada 
de 16 hores, repartides en 
quatre sessions. Aquest 
primer curs de l’any s’ha fet 
del 29 de febrer al 3 de març 
al Casal Lapallavacara. 

 Unes 350 persones es 
van apropar a Montgai per 
participar en la 33a edició 
de la Matança del Porc on 
es va elaborar uns 400 kg 
de llonganissa i botifarra 
negra. 
 La festa va començar a 
primera hora del matí amb 
l’elaboració del tradicional 
mandongo a la placeta 
de davant el bar a càrrec 
d’una trentena de veïns i 
veïnes de la població. Els 
visitants podien esmorzar 
pa torrat i arengades. A 
migdia es va repartir el 
dinar popular a base de 
mongetes, llonganissa i 
botifarra.  
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 El passat divendres 
18 de març, el Teatre 
Municipal de Balaguer 
va acollir un festival 
de dansa, jornada de 
portes obertes de l’Aula 
Municipal de Dansa 
davant  de vora 700 
espectadors que van 
omplir les butaques 
del Teatre per veure les 
evolucions de tots els 
alumnes de l’Aula per tal 
de commemorar el desè 
aniversari de l’Aula que 
dirigeix Albert Bonet.
 Amb e l  lema de 
«enDinsa’t a la Dansa!» 
l ’Aula Municipal  de 
Dansa de Balaguer 
celebra  enguany e l 
seu 10è aniversari. Per 
aquest motiu, durant el 
curs, organitza diferents 

L’Aula Municipal de Dansa celebra 
el seu 10è aniversari amb una 
demostració al Teatre Municipal

Portes obertes al teatre de la Cia. de Dansa Municipal

Tots els alumnes van 
realitzar una mostra 
de les classes de les 
diferents disciplines 
de l’Aula de Dansa

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.
 Durant la vetllada 
del passat divendres, els 
alumnes van realitzar una 
mostra de classes de les 
diferents disciplines que 
s’hi imparteixen a l’Aula.

“Encontats”, el proper 10 d’abril, la 
primera fira-mercat del conte infantil

 Balaguer vol fomentar la 
lectura entre els més petits 
amb la celebració el proper 
10 d’abril de l’Encontats, de 
10 del matí a 7 de la tarda, 
el primer mercat del conte 
infantil.
 Serà una jornada lúdico-
festiva adreçada a famílies 
amb nens i nenes. Una 
iniciativa de la Biblioteca 
que pretén donar continuïtat 
als projectes que fomenten 
la lectura pels nens. Es 
tracta de fer que el món del 
conte sigui protagonista 
d’aquesta jornada; el conte 
des de totes les vessants: 
en format de narració 
oral amb contacontes, en 
format llibre mitjançant 
les parades de llibreters i 
editors que presentaran les 
darreres novetats de cara a 
la festivitat de Sant Jordi, i 
en format il·lustració amb 
la presència d’una part del 
col·lectiu d’il·lustradors 
locals que participaran 
en l’elaboració d’un llibre 
solidari.
 El Mercat estarà dividit 
en tres grans espais, un al 
costat del CEI, on hi haurà 

els artesans relacionats 
amb el món infantil, l’espai 
de jocs en família i on 
es realitzaran diferents 
tallers de maquillatge i 
de manualitats;  un altre 
situat a la plaça del Pou i 
carrers pròxims, on estaran 
ubicats els llibreters, les 
dues editorials lleidatanes 
q u e  t e n e n  u n a  l í n e a 
editorial  infanti l  i  e ls 
il·lustradors locals, i on es 
duran a terme els diferents 
contacontes, i un tercer 
espai adreçat a nadons que 
se situarà a la planta baixa 
del Casal Lapallavacara 
on els visitants hi podran 
trobar un espai de jocs per 
a infants de 0 a 3 anys i una 
programació d’activitats 
específ ica adreçada a 
aquestes edats.

Presentació de l’Encontats

 Un dels protagonistes de 
l’Encontats serà l’escriptor 
Josep Vallverdú, que serà 
l’encarregat d’inaugurar 
aquest mercat de contes. 
A més, els diferents espais 
on es duran a terme totes 
les activitats programades, 
portaran el nom de diferents 
personatges dels seus 
ll ibres, començant pel 
Rovelló, que donarà el nom 
a l’espai central on es farà 
l’acte inaugural i la cloenda 
de l’Encontats.
 A q u e s t  m e r c a t 
començarà a les 11 del 
mati i fins a les 7 de la tarda, 
on els contes i els nens en 
seran els protagonistes, 
apropant al públic més jove 
la lectura com una gran eina 
d’aprenentatge i també de 
diversió.

La primera fira-mercat 
adreçada als nens, que 
servirà per atansar el 
conte als petits lectors 
amb diferents activitats
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 El meticulós inspector 
Verhoeven ha aconseguit 
la vida perfecta. Tot i que 
per la seva petita estatura 
no ho ha tingut gens fàcil, 
per fi s’ha guanyat el res-
pecte dels seus col·legues 
i està feliçment casat amb 
la meravellosa Irène, amb 
qui espera el seu primer 
fill. Tanmateix, tot can-
via, quan aquest home de 
passat complicat, perso-
nalitat complexa i adicció 
a la seva feina, es troba 
amb el repte professional 
de la seva vida. s’enfronta 
a un assassinat salvatge 
i sap que aquest cas no 
serà com cap altre. Quan 
la notícia d’aquest pao-
rós crim es fa pública, la 
premsa parisenca seguirà 
les passes de l’inspector 
fins al mil·límetre i cada 
moviment seu apareixerà 
en primera plana. Escru-
tat voraçment per l’ull 
públic, aquest cas esdevé 
un duel implacable entre 
perseguidor i perseguit 
on tan sols pot haver-hi 
un guanyador.
 Una gran obra d’autor, 
narrada amb senzillesa, 
amb punts forts, explicats 
amb total naturalitat, al-
guns moments fins i tot 
durs, fa que atrapi al lec-
tor al moment.

Els consells del colom
Autor: Stephen Kelman
Gènere: Novel·la

 Harrison Opoku té 
onze anys. Fa poc que ha 
arribat a Anglaterra amb 
la seva mare i la seva 
germana gran, la Lydia, 
i s’han instal·lat a Dell 
Farm, un suburbi al sud 
de Londres. A Ghana s’hi 
ha quedat el seu pare, 
la seva germana peti-
ta, l’Agnes, i l’àvia. En 
Harri és el més ràpid de 
la classe i el que més li 
agrada és fer curses amb 
les seves Adidas falses. 
Viu feliç ignorant la dure-
sa del món que l’envolta 
i, a poc a poc, va absor-
bint els elements nous i 
desconeguts de la seva 
nova vida a la ciutat. 
Però la vida d’en Harri 
canvia per sempre quan 
un noi del barri apareix 
assassinat. En Harri de-
cidirà esbrinar què ha 
passat, però posarà en 
perill la fràgil teranyina 
que la seva mare ha tei-
xit al voltant de la seva 
família.
 Una mirada tendra i 
crítica al mateix temps, 
de la dificultat de créixer 
entre bandes urbanes, 
d’un nen que en un mo-
ment donat pot deixar 
d’ésser nen, pels fets que 
ocorren al seu voltant i 
que s’hi veu implicat.
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Irène
Autor: Pierre Lemaitre
Gènere: Novel·la intriga

 “Menja-t’ho tot!” ha 
d’escoltar per enèsima ve-
gada davant del plat curull 
de llenties que té a taula. 
«No m’agrada! No tinc 
gana! No puc més!». Les 
seves protestes no servei-
xen per a res. Aquest cop, 
però, decideix fer cas i, lite-
ralment, menjar-s’ho TOT. 
A la mainada els agrada 
prendre’s al peu de la lle-
tra les ordres dels adults 
per portar-los la contrària 
o per deixar-los en evidèn-
cia. Deixar volar la imagi-
nació davant la inequívoca 
ordre del «Menja-t’ho tot!» 
és una manera de tractar 
amb humor i ironia aques-
ta font de freqüents i repe-
tits conflictes.
 Les acolorides il-
lustracions ens acompa-
nyen per un viatge imagi-
nari en què el personatge 
es va menjant tot allò que 
troba, des dels coberts i la 
nevera fins a les cases i els 
planetes. Les marques de 
les mossegades de cada 
escena permeten jugar a 
buscar i descobrir els llocs 
per on ha anat passant el 
nostre afamat infant. Un 
conte sobre l’eterna bata-
lla del menjar, i sobre la 
necessitat de mesurar bé 
les nostres paraules i, so-
bretot, les nostres ordres.

Menja-t’ho tot
Autor: Mar Benegas
Gènere: Infantil (+4)

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

Indesinenter
Nou traçat

Torno ja de tot i encara alhora hi vaig.
Conec i desconec vials antics,
on cada dia oblido i cada dia aprenc.
Torno de les hores però hi vaig, 
i en faig temps interior 
quan bull la melangia a l’horabaixa.
Pervisc així, com mènsula discreta 
que recolza el ràfec d’un teulat lleuger,
on nia la vivor del més enllà
que el temps m’ha proposat.
Trenco des del mig d’un nou traçat
i avanço minuciós fent ziga-zagues,
per cotes de mil vistes, úniques potser.
Torno però hi vaig. Desaprenc.
Cada dia penso que tot pot ser al revés.
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 El passat divendres 
dia 26 de febrer va tenir 
lloc a l’escola Vedruna 
de Balaguer una xerrada 
sobre desenvolupament 
de videojocs i animació 
3D a càrrec de Robert 
Bernat (Director de l’Au-
la Creativa i Product Ma-
nager de Sitcons) i Jau-
me Castells (Professor 
de desenvolupament de 
videojocs i Project Lead 
de Sitcons) dins dels 
actes programats per la 
celebració dels 50 anys  
del centre.
 Els assistents, 200 
entre alumnes i profes-
sors, van poder gau-
dir de les explicacions 
sobre les possibilitats 
d’aquestes matèries 
avui dia, com ara; la cre-
ació de videojocs, films 
d’animació 3D, publici-
tat, efectes especials, 
etc. de les quals oferei-
xen cursos molt asse-
quibles per a tothom a 
L’Aula Creativa.

Desenvolupament dels
videojocs i animació 3D a
l’escola Vedruna

Xerrada a l’escola Vedruna

 Els conferenciants 
també aprofitaren per 
parlar sobre Sitcons, una 
associació sense ànim 
de lucre creada especi-
alment per donar expe-
riència professional als 
alumnes que necessitin 
currículum de cara a tro-
bar feina en aquest sec-
tor laboral, ja que sense 
una experiència laboral 
mínima en aquestes fei-
nes és gairebé impos-
sible trobar un lloc en 
les grans empreses, ja 
siguin estudis de video-
jocs o d’animació.
 El primer projecte 
d’aquesta associació, és 
el joc oficial de la Trans-
segre, que actualment 
està en ple desenvolupa-
ment i s’espera tenir-lo 
a punt per aquest estiu i 
poder-lo presentar per la 
festa.
 En aquesta xerrada 
també hi van col·laborar 
tres alumnes del centre 
Vedruna, Ferran Monto-
liu, Xavier Tarrés i Albert 
Español, en la que van 
aprofitar per presentar 
un projecte de recons-
trucció 3D del centre, 
realitzat íntegrament 
per aquests alumnes, 
del qual estan fent molt 
bona feina.

Els alumnes de l’escola Àngel Guimerà 
visiten el parc de Bombers de Balaguer

 Els alumnes de Cicle 
Inicial de l’escola Àngel 
Guimerà van visitar el 
passat divendres dia 3 de 
març el Parc de Bombers 
de Balaguer. Els nens estan 
treballant a les seves aules 
sobre els diferents serveis 
de seguretat dels que 
disposem a la ciutat. 
 Per un dia, aquests nens 
i nenes es van poder posar 
a la pell del bombers,veure 

com treballen i conviuen i 
aprendre  a diferenciar els 
diversos tipus de camions 
i les seves utilitats.  Per 
f inalitzar la visita van 
realitzar una entrevista a  

Visita als Bombers

Els alumnes estan
treballant a les aules
sobre els diferents
serveis de seguretat de 
la ciutat de Balaguer

El Grup Giovinetto, finalista del “Oh 
Happy Day” actuarà al Teatre Municipal

Cor Giovinetto

un dels bombers i així poder 
acabar de resoldre aquells 
petits dubtes que encara 
tenien, i inclús els nens i 
nenes es van poder vestir 
de bombers.

 L’AMPA de l ’escola 
de música organitza un 
concert pel dia 9 d’abril a 
les 21 h de la nit al Teatre 
Municipal amb el grup 
coral”Giovinetto” finalista 
de la darrera edició del 
concurs de TV3 “Oh Happy 
Day”.
 El Cor Giovinetto, és 
una coral formada per jo-
ves d’entre 17 i 20 anys, 
cantants de la Polifònica de 
Puig-reig i que es van conèi-
xer a l’Escola Municipal de 
Música del municipi, que-
dant a un pas de guanyar la 
tercera edició del concurs.

La xerrada està dins 
dels actes en motiu 
del 50è aniversari de 
l’Escola Vedruna a 
Balaguer
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Classificació
Primera Catalana

1. Vilanova ...................50
2. Castelldefels  ...........48
3. Santboià ...................47
4. Balaguer ................. 47
5. Igualada ...................42
6. Jesus i Maria ...........41
7. Suburense ...............41
8. Lleida B ....................41
9. Vista Alegre .............39
10. Sant Ildefons .........38
11. Vilaseca ..................34
12. Rapitenca ...............34
13. Terrassa ..................30
14. Viladecans .............27
15. Reddis ....................24
16. Amposta .................23
17. Torredembarra ......12
18. Catllar  ......................3

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. A. Fernández .... 13
2. S. Galcerán ........ 6
3. Yerai Darias ....... 4
4. I. Solanes ........... 3
5. G. Soldevila........ 3
7. M. Sánchez ........ 3
8. M. del Águila ..... 2
9. Iván Fontana ...... 2
10. Pau Solanes .... 1
11. Jordi Clivillé..... 1

El Balaguer recupera 
el camí de la victòria 
després de la derrota 
a casa davant el Cas-
telldefels que li va fer 
perdre el liderat, gua-
nyant per 0-2 al camp 
del Vilaseca amb gols 
de Sergi Galcerán i 
d’Adrià Fernández.
 Després del des-
cans del diumenge 
de Pasqua, el proper 
diumenge 3 d’abril 
tornarà la competició 
amb la visita del Sant-
boià, un dels equips 
que també es troba a 
la zona alta.

Sergi Galcerán

Propers encontres

03/04/2016 --  17 h
Camp  Municipal

de Balaguer
Balaguer| Santboià

-------------------------------------
10/04/2016  --  17 h

Camp Municipal 
Reus

Reddis| Balaguer

El Club Futbol Balaguer suma tres punts 
importants al camp del Vilaseca (0-2)

FUTBOL>> Els
balaguerins continuen a 
la part alta de la
classificació a 3 punts 
del líder, el Vilanova

13/02/2016

BALAGUER 1
CASTELLDEFELS 2

 El Balaguer torna a gua-
nyar i suma tres punts im-
portants que el mantenen 
a la part alta de la classifi-
cació al camp del Vilaseca 
amb gols de Sergi Galcerán 
i d’Adrià Fernández a la 
segona part, en un bon par-

punts del líder, el Vilanova, 
i té per davant partits com-
plicats que converteixen els 
9 partits en 9 autèntiques 
finals. 
 El proper diumenge 3 
d’abril rebran a un compli-
cadíssim Santboià, un dels 
favorits per l’ascens, mentre 
que el diumenge 10 visita-
ran el camp del Reddis, un 
equip de la zona baixa però 
que està fent una excel·lent 
segona volta, i està lluitant 
per sortir i allunyar-se dels 
llocs de descens.
 Aquests dos partits jun-
tament amb el desplaça-
ment dels balaguerins que 
hauran de fer al camp del 
Vilanova el 24 d’abril, són 
segurament els tres enfron-
taments més complicats 

tit disputat pels jugadors 
balaguerins.
 A falta de 9 jornades per 
la conclusió de la tempora-
da, el Balaguer manté totes 
les opcions per aconseguir 
l’ascens a Tercera Divisió, 
tot i que es troba a tres 

19/03/2016

VILASECA 0
BALAGUER 2

Ivan va assistir els dos gols a Vilaseca

Sergi Galcerán lluitant amb un defensa contrari

dels que li queden fins al 
final, i on segurament es 
podran mesurar les possibi-
litats de l’equip de la capital 
de la Noguera per aconse-
guir estar al capdavant de la 
taula classificatòria al final 
de temporada.
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 Molt bons resultats 
aconseguits el passat 
dissabte 12 de març   
a la lliga Catalana de 
natació organitzada 
p e l  C E N  B a l a g u e r, 
amb la participació de 
més de 200 nedadors 
en categoria benjamí i 
prebenjamí de 6 clubs de 
la província.
 Destaquem els podis 
en categoria benjamina 
masculí 2007 la primera 
posició d’en Jordi Suñé 
en els 50 esquena i segon 
en els 50 papallona, en 
masculí 2006  la primera 
posició de l’Arnau Pifarré 
en els 50 papallona i 50 
esquena, en prebenjamí 
masculí tenim la quarta 
posició d’en Joel Farré 
en els 25 esquena, en el 
2005 tenim la 6a posició 

Bons resultats dels nedadors 
balaguerins a la lliga
catalana de natació

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> El
Campionat comptà 
amb més de 200
nedadors de sis clubs 
de la província

d’en Giulian Alecsandru 
en 50 esquena i la 9a d’en 
Jaume Pallé.
 En prebenjamí femení 
tenim la segona posició 
per l’Ada Castell en els 
25 esquena i la 6a de la 
Isona Blasi, en benjamí 
del  2007 tenim a la 
Cristina Palacín 4a en els 
50 esquena, en benjamí 
2006 tenim la tercera 
posició de la Jasmina 
Peró en els 50 papallona 
i la 6a de la Helena Roca 
en els 50 esquena.

Íker Ruíz aconsegueix la quarta plaça 
en el Campionat Estatal de natació

 Íker Ruíz del Club Es-
portiu Natació Balaguer va 
participar amb la Selecció 
Catalana de natació adapta-
da al campionat Estatal de 
natació per d’Autonomies 
que es va realitzar a Plasen-
cia (Extremadura).
 L’Íker va aconseguir 
el 4t lloc estatal en els 
50 papallona i 100 braça, 
també la 6a posició en els  
50 braça, i finalment ha 
aconseguit la 10a posició 
en els 50 lliures.
 Amb aquests resultats 
ha col · laborat  amb la 
selecció Catalana per tal 
d’aconseguir la quarta 
posició de la selecció.Íker Ruíz

Lo Restaurant Lo Caragol Lleida guanya 
la Copa Lleida sènior de Futbol Sala 
FUTBOL SALA>> El pas-
sat 13 de març, es van dis-
putar, en el pavelló Inpacsa 
de Balaguer, les finals de 
la Copa Lleida en categoria 
benjamí, aleví, infantil, cadet, 
juvenil i sènior de Futbol 
Sala, amb una bona afluèn-
cia de públic a les graderies, 
es va gaudir d’una jornada 
de futbol sala on va imperar 
el fair play entre els equips, 
quedant el Restaurant Lo Ca-
ragol de Lleida com a campió 
de la Copa Lleida sènior.

NATACIÓ>> ÍIker ha estat amb la selecció catalana 
de natació adaptada al Campionat per Autonomies

Equip Restaurant Lo Caragol de Lleida
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 E n r i c  G a l o c h a  i 
Mireia Santesmases 
han estat els primers 
guanyadors del  KM 
Vertical d’Àger, una prova 
que es va estrenar el 
passat dissabte 12 de 
març, formant part d’un 
programa que també 
incloïa la Trail Vall d’Àger 
i la Trail Via Romana, cites 
totes ells puntuables per 
a les Trail Running Series 
Lleida i que en conjunt 
han aplegat uns 250 
participants.
 Amb el  Càmping 
Vall d’Àger com a centre 
d’operacions, la segona 
aturada de les Trail 
Running Series Lleida 
proposava una triple 

Enric Galocha i Mireia
Santesmases guanyadors del 
Km. Vertical d’Àger

Mireia Santesmases

El KM Vertical d’Àger 
en la seva primera 
edició que es va
celebrar el passat
dissabte 12 de març

cita que va començar 
dissabte amb la primera 
edició del Km Vertical, 
una prova espectacular 
amb 6 kilòmetres de 
recorregut i 1.080 metres 
de desnivell  positiu. 
Es tractava, a més, del 
primer kilòmetre vertical 
en terres lleidatanes que 
no tenia com a escenari el 
Pirineu.
 En  ho mes ,  Enr ic 
Galocha es va coronar 
com el primer vencedor 
amb un temps de 56.50, 
seguit d’Albert Herrero i 
Gerard López. En dones, 
Mireia Santesmases va 
guanyar amb un crono 
d’1.12.30, pel davant de 
Natàlia Badia i de Lídia 
Puyals.
 La Trail Vall d’Àger, 
puntuable pel 14è Circuit 
Català de curses de mun-
tanya de la FEEC, compta-
va amb un recorregut de 
30,5 km de distància amb 
1.750 metres de desnivell 
positiu.

Almudena Cid protagonista del Trofeu de 
Gimnàstica Rítmica Ciutat de Balaguer

 La gimnasta Almudena 
Cid va ser la protagonista, 
el passat diumenge 13 
de març, del Trofeu de 
Gimnàstica Rítmica Ciutat 
de Balaguer, que coincidia 
amb la celebració del 
desè aniversari de l’Aula 
de Gimnàstica Rítmica 
Municipal.
 C i d  v a  v i s i t a r 
l’Ajuntament de Balaguer 
on va signar al  Ll ibre 

d’Honor de la Ciutat, i 
posteriorment va participar 
en el lliurament dels trofeus 
de la jornada esportiva que 
va reunir centenars de 
gimnastes al Poliesportiu 

Almudena Cid davant del podi

RÍTMICA>> La
gimnasta participà de 
tots els actes de la
jornada i signà el Llibre 
d’Honor de la ciutat

La regidoria d’Esports organitza la
Setmana XTrem per als més joves

Setmana XTrem

Els nois i noies de 4 a 15 anys han pogut gaudir de 
la pràctica de diferents esports durant la Setmana

de la capital de la Noguera 
que va estar ple de gom a 
gom durant tot el dia.
 Cid va signar autògrafs i 
es va fer fotos amb totes les 
gimnastes.

 Del 21 al 24 de març 
i  c o i n c i d i n t  a m b  l e s 
vacances de Setmana 
Santa, la regidoria d’Esports  
organi tza  la  Setmana 
XTrem.
 Els joves d’entre 4 i 
15 anys han pogut gaudir 
de nombroses activitats 
adaptades a la seva etapa 
escolar i a les necessitats 
educatives i d’esplai que 
demanen per passar unes 
jornades en companyia.
 La franja d’edat s’ha 
ampliat als nens que aquest 
any cursen P4, ja que les 
activitats i les instal·lacions 
ho permeten. 
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El Tecni Camp dels Pirineus de futbol,
futbol sala i bàsquet arriba a l’11ª edició

 L’Escola Pia de Balaguer, 
amb la col·laboració del 
Club Futbol Sala Balaguer 
i el Club Bàsquet Balaguer, 
organitza una nova edició, la 
onzena, del Tecni Camp dels 
Pirineus de Futbol, Futbol 
Sala i Bàsquet, a la població 
de Rialp, del diumenge, 26 de 
juny al dissabte 2 de juliol.
 El Tecni Camp dels 
Pirineus és un campus 
esportiu d’estiu per la pràctica 
del futbol, bàsquet i futbol 
sala dels joves balaguerins, 
d’edats compreses entre els 
6 i els 16 anys. 
 El companyerisme i la 
disciplina d’esports d’equip  
són els valors bàsics que es  
treballen al Campus.
 El campus es celebra 
a la població de Rialp, 
al Pallars Sobirà, i està 

dirigit per Juanjo Tenorio, 
entrenador nacional de 
futbol, exjugador del C.F. 
Balaguer i de l’Osasuna i 
actualment jugador del Club 
Futbol Balaguer, i compta 
amb monitors especialitzats 
en diferents esports, com 
Francesc Almira, Entrenador 
nacional de Bàsquet, i Dani 
Valls, entrenador de futbol 
sala i Enric Farreny com a 
entrenador de futbol.
 Durant la setmana que 
dura el campus, els nois i 
noies participants poden 
practicar, a més dels esports 
esmentats del futbol, futbol 
sala i bàsquet, altres esports 
a les diferents instal·lacions 
esportives, com el tennis o 
el voleibol, cavalls, quads, i 
senderisme.
 Els participants estaran 

allotjats a l’Hotel Condes 
de Pallars de Rialp. Una 
instal·lació perfecta amb 
tot tipus d’instal·lacions 
complementaries, com la 
piscina, piscina climatitzada, 
jacuzzi, pista de mini golf, 
pistes de tennis, i taules de 
tennis taula.
 La pràctica esportiva la 
realitzen en instal·lacions 
adequades per la pràctica 
de cada esport, com són el 
camp municipal de gespa 
natural de Rialp pel futbol i 
el pavelló municipal de Sort, 
per la pràctica del bàsquet i 
futbol sala.
 E ls  in te ressats  en 
participar al Campus poden 
inscriure’s fins el 20 de maig 
a l’Escola Pia o per correu 
electrònic a joboco2009@
hotmail.com

Participants del Tecni Camp dels Pirineus de l’any passat

 E l  c l u b  Pe d a l a .
cat ha organitzat pel 
diumenge 3 d’abril la 7a 
Trail Montroig Extrem.
 Serà una cursa que 
no deixarà indiferent 
ningú, ja que discorre 
p e r  u n s  p a r a t g e s 
naturals amb unes vistes 
impressionants de la 
nostra terra. La prova 
començarà a partir de 
les 9.00 hores, amb dos 
curses: la Trail Montroig 
Extrem, una prova llarga 
de 25 kilòmetres i 1.350 
metres de desnivel l 
positiu, pels més atrevits 
i entrenats, i la Pujada a 
Montalegre, una cursa 
més curta per a quasi 
tots els nivells, amb 13 
kilòmetres de recorregut 
i  uns 650 metres de 
desnivell positiu.

 El centre d’operacions 
de la prova estarà situat 
a la població de Sant 
Llorenç de Montgai, des 
d’on partiran les dos 
curses, la llarga a les 
9.00 i la curta a les 9.30 
hores.
 Per a més informació 
dels  recorreguts  de 
les dos curses, podeu 
consultar la web: www.
trailmontroig.cat i fer 
les inscripcions des de 
la pàgina web www.iter5.
cat

La Trail Montroig arriba el 
proper diumenge 3 d’abril 
amb dos recoreguts

Trail Montroig de l’any passat

La prova llarga
tindrà 25 km i la
curta, anomenada 
Pujada a Montalegre, 
costarà de 13 km
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 Dins la programació 
d’activitats esportives per 
a persones amb malaltia 
mental, que s’organitzen 
d e s  d e l s  d i f e r e n t s 
recursos de la xarxa de 
salut mental, el passat 
dia 15 de març el Club 
Social El Porxo, gestionat 
per l’Associació Salut 
Mental La Noguera, va 
organitzar una activitat 
cultural i esportiva a 
la ciutat de Balaguer. 
En aquesta activitat 
van participar-hi una 

El Club Social el Porxo de Salut 
Mental la Noguera, organitza 
una jornada cultural esportiva

Activitat cultural i esportiva

Els participants van 
visitar i caminar pels 
principals indrets 
d’interès turístic de 
Balaguer

seixantena de persones 
amb  malaltia mental 
usuàries de diferents 
recursos de salut mental 
de la província de Lleida. 
Concretament, del Centre 
Assistencial Sant Joan de 
Déu, de la Llar Residència 
Elisenda de Montcada, 
del Centre de Dia de 
Lleida, del Centre de Dia 
de Tàrrega, del club social 
la Brúixola (gestionat per 
l’Associació Salut Mental 
Ponent) i del Club Social 
Airecel (gestionat per 
l’Associació Alba).
 L’esdeveniment va 
començar a les 10h del 
matí a la Plaça Mercadal, 
lloc de partida per fer una 
caminada i visitar alguns 
dels espais d’interès 
turístic de la ciutat de 
Balaguer.

450 alumnes participen a la 22ena edició 
de la Fira de Jocs de pati i de carrer

Fira de Jocs de Pati

 Uns 450 escolars dels 
centres de Balaguer van 
prendre part en la 22a edició 
de la Fira de Jocs de Pati. 
 El pavelló d’Inpacsa es 
va convertir, per una dia, 
en un gran espai d’esbarjo, 
on els nens i nenes de 3r 
i 4rt de primària de totes 
les escoles de la ciutat van 
jugar, aprendre i conviure 
durant unes hores, dividits 
en  grups, els nens i nenes 
van anar passant per les 
diverses activitats.
 Tot i que el joc forma 
part de la seva activitat 
diària, l’objectiu d’aquest 
cer tamen és  donar  a 
conèixer jocs tradicionals, 
t o t  a m p l i a n t  a i x í  l e s 
possibilitats d’esbarjo dels 
nens i nenes més enllà 
d’activitats més sedentàries, 
com els videojocs.

Aquesta activitat que es va celebrar al pavelló
d’Inpacsa està emmarcada dins del Pla Municipal de 
Dinàmica Educativa de la capital de la Noguera

L’Escola Bonavista de Bellcaire celebra 
la seva primera Jornada Olímpica

 L’Escola Bonavista de 
Bellcaire d’Urgell, dins del 
seu projecte interdisciplina-
ri «Els esports»  va  celebrar  
durant tot el matí del passat 
divendres dia 18 de març, 
la I Jornada Olímpica al 
poliesportiu del poble.
 To t  l ’ a l u m n a t  d e l 
centre repartit en equips 
c o o p e r a t i u s  d ’ e d a t s 
compreses entre els 3 i 
12  anys  representant 
vuit països diferents van 
participar en les diverses 
proves  esportives: curses 

de velocitat, llançament de 
disc i de javelina, salt de 
longitud i de tanques i cursa 
d’obstacles. 
 L’Equip educatiu del 
centre, va valorar molt 
pos i t ivament  aquesta 
jornada per tots els valors 
que comporta una jornada 

Jornada Olímpica a Bellcaire

Els alumnes participants 
van poder practicar
diferents especialitats 
esportives dins de
l’àmbit de l’atletisme

d’aquest tipus, no només 
a nivell lúdic-esportiu, on 
els alumnes es van divertir 
d’allò més, sinó també per 
la implicació dels nens/es 
en el saber guanyar i perdre, 
respectar, ajudar, col·laborar 
i sobretot l’aprenentatge de 
l’esforç.
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Presentació
Associació Recognoverunt Proceres
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Recognoverunt Pro-
ceres és una associació 
sense ànim de lucre, 
que el que busca és 
difondre amb rigor els 
múltiples aspectes de 
la vida civil i militar de 
l'Edat Mitjana a traves 
de la recreació històri-
ca.
 Està format per dos 
grups recreacionistes 
Arnau Mir de Tost que 
va néixer a les terres 
de Lleida, amb compo-
nents balaguerins  i el 
grup Dames de Salern 
procedent de Barcelo-
na i Vilanova i la Geltrú. 
Van decidir unir-se com 
a associació, desprès 
d’anys de recrear per se-
parat, per donar un salt 
qualitatiu com a grup de 
recreació històrica en 
els esdeveniments que 
participin i organitzin.  
 L’associació té com 
a membres historia-
dors, arqueòlegs, quí-
mics i estudiosos de la 
ciència, cuiners especi-
alitzats en alimentació 
medieval així com arte-
sans especialitzats en 
tècniques aplicades al 
tèxtil i a l’escriptura an-
tiga, i practicants d’arts 
marcials antigues euro-
pees que han entrenat 
a l’Associació Catalana 
d’Esgrima Antiga (Bar-
celona). En definitiva, 
persones amb afany 
constant d’aprendre i 
ensenyar les múltiples 

cares de la vida quotidi-
ana medieval.
 A Recognoverunt 
Proceres no ens confor-
mem a viure la historia 
a través d'un llibre sinó 
que volem estar dins 
d’ella, sentir-la en prime-
ra persona de múltiples 
maneres, a través del 
suggeridor aroma d'un 
plat de l’època medieval, 
del tacte d’un fil m'en-
tres teixim, del soroll 
d'una fletxa al sortir de 
l'arc o de l’acer d'una es-
pasa a l’impactar en un 
escut durant la batalla.
 La nostra missió és 
aprendre, compartir i 
difondre didàcticament 
aquests coneixements, 
gaudir cada dia d'aquest 
hobby que ens apassi-
ona, ser cada dia més 
rigorosos en les nostres 
activitats i apropar a la 
gent les nostres inqui-
etuds sobre la història 
medieval.
 Per això el proper 2 i 
3 d’abril fem una trobada 
de grups recreacionistes 
al Monestir de Santa 
Maria de les Franqueses, 
per ensenyar a tothom 
com es vivia en ple segle 
XIII.

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

Més espectacle
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hi ha encara perso-
natges que no entenen 
la meva antipatia pel Sr. 
Zapatero. No deuen vo-
ler veure tot el daltabaix 
que les seves paraules 
han provocat. Amb un 
efecte en cadena, que la 
Sra. Chacón va aprofitar 
per dir, “Si gana Zapate-
ro, gana Catalunya”. Des-
prés de tot pela amb deu, 
ni per fer un cafè. Uns 
per creure’s una mentida 
d’un embusterot compul-
siu, i els altres per saber 
fer anar només el ribot. 
De tot allò que sembla 
tan llunyà ha sorgit el 
que avui veiem, tenim i 
patim. Com quasi sempre 
al dentat de la vida, a un 
desordre tan gran del Za-
patero el va substituir una 
majoria que no ha tingut 
cap detall pel poble que 
la va fer possible. Sense 
cap diàleg aquest mateix 
poble ha donat vida a tota 
aquesta nova classe amb 
vint noms i un objectiu 
comú; fer fora als que 
s’han menjat el pastís. I 
en plena cara del necessi-
tat del més elemental, fe-
ien el rotet esperant que 
tot seguiria igual. I pim 
pam, tot ha canviat.
 Al llarg de la vida i da-
vant dels canvis l’ésser 
humà s’ha anat adaptant, 
avui la veritat i la men-
tida es confonen en les 
millors boques, i el bo 
del cas que arriben a ser 
germanes sense elles vo-

ler-ho ser. I nosaltres ho 
detectem i ens ajuntem 
per defensar-nos, però 
aquesta unió estarà des-
feta davant de la primera 
embusteria dita, que per-
sonalment satisfaci més. 
Però la vida va seguint el 
seu curs a velocitat crei-
xent. D’això n’ha de sortir 
molts muà muà, petons 
i abraçades pels que es 
quedaran pel camí.
 Tots els partits soci-
alment dits de progrés 
diuen que el missatge de 
les eleccions és que el 
poble vol que governin. 
És ben normal que ho 
entenguin així, els hi va 
molt que aquest planteig 
s’imposi. És bo  per ells 
com és bo pel PP que no 
ho entenguin així. La dita 
eròtica del poder és molt 
forta, ... i l’economia del 
poder, també deu ésser 
molt forta. Ni uns ni els 
altres han tingut la ca-
pacitat d’entendre que 
el poble no vol tants pro-
grames, ni tantes lleis, ni 
tantes promeses que des-
près no es compleixen, ni 
formes fetes a mida del 
seu gust. El poble el que 
vol i desitja és una actitud 
decidida i forta en alguna 
cosa que s’assembli a la 
honestedat, de la verita-
ble, no som tant ingenus 
de pensar-hi. No cal po-
sar cara d’amargat ni fer 
bufonades de setmesó al 
Congrés dels Diputats, 
per molt que es domini 

el llenguatge mediàtic. 
Ens sobren les morre-
jades. Ens sobren els 
alletaments congres-
suals de la Dama de 
Elche (la Sra. Bescana). 
Actituds grotesques. 
Bufonades!! fetes per 
ximplets que creuen po-
der desfer-ho tot, i sols 
tenen projectes al paper 
que tots sabem que ho 
aguanta tot. S’omplen 
la boca parlant de jus-
tícia social, i el que ells 
volen, com tots, és el 
domini damunt dels al-
tres. De segur entusias-
men a un nombrós pú-
blic, que poden creure 
que per fi pot arribar el 
poble al poder, il·lusos!!, 
el cert és que ha nascut 
la nova “casta”.
 Podeu observar que 
els membres de partits 
de progrés radicals, 
tots, quan es paren 
ho fan amb les cames 
obertes. Arromangats. 
Recordant els  desca-
misats peronistes. Van 
per feina a totes hores. 
Estan segurs del seu 
missatge, que de segur 
no és el nostre.
 P.D: Justícia lenta, 
justícia injusta. De mo-
ment dels encausats 
dels ERE d’Andalusia, 
diners destinats a eixu-
gar mancances, dotze 
se’n poden anar a casa 
a celebrar la Setmana 
Santa sense cap vivèn-
cia dolorosa, malgrat el 
que han pispat. Ho sap 
el sr. Sánchez?.

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

www.revistagroc.com
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“La nova cuina de Balaguer. La cuina 
de Cal Xirricló”, nou llibre gastronòmic

 El Restaurant Cal Xir-
ricló ens sorprèn aquesta 
primavera amb l’edició del 
llibre “La nova cuina de 
Balaguer. Receptes de Cal 
Xirricló” de Jordi Gabriel 
Jové i Marc Lorés, i publicat 
per pagès Editors en la seva 
col·lecció Catxipanda.
 El llibre és un recull de 
receptes de cuina tradici-
onal i contemporània  que 
s’han anat elaborant als 
fogons del popular restau-
rant balaguerí, que dirigeix 
Francesc Molins, al llarg de 
la seva història.
 Un llibre que no pot 
faltar a cap llar dels amants 
de la bona cuina.Francesc Molins amb Marc Lorés i Jordi Gabriel Jové

“Recerca d’or en família” al Centre 
d’interpretació de l’Or del Segre
 El Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre organitza 
durant els dies de Setmana 
Santa  l’activitat «Recerca 
d’Or en família», una pro-
posta única que convida els 
visitants a convertir-se  en 
autèntics buscadors d’or. Les 
visites  no necessiten reserva 
prèvia i es faran a les 11, 12 
i 13 h i a les 17, 18 i 19 h del 
dilluns 21 al diumenge 27 de 
març  (excepte dilluns al matí 
i el divendres i diumenge  per 
la tarda).

El nou llibre s’ha publicat recentment a la col·lecció 
Catxipanda de l’editorial Pagès Editors

Centre d’Interpretació de l’Or del Segre

 El  proper cap de 
setmana del 2 i 3 d’abril, el 
monestir de Santa Maria 
de les Franqueses acollirà 
una trobada de grups 
recreacionistes medievals 
i al mateix temps es farà la 
presentació pública de la 
nova associació cultural 
Recognoverunt Proceres, 
amb membres de la ciutat 
de Balaguer.
 S’ha organitzat una 
Recreació Medieval 
de  v ida  quot id iana 
al Monestir de Santa 
Maria de les Franqueses 
amb col·laboració de 
l’Ajuntament de Balaguer. 
Durant el cap de setmana 
es faran diverses activitats, 
obertes a tots els públics i 
amb entrada gratuïta.
 S e r à  d i s s a b t e  a 
partir de les 12 del mati, 

Les Franqueses acull una
trobada de grups
recreacionistes medievals

Recreació de la vida en ple segle XIII

es farà el muntatge 
del campaments, on 
els peregrins, vora una 
desena de grups i amb 
més d’una cinquantena 
de participants, recrearan 
durant un cap de setmana 
la vida en ple segle XIII.
 A les 17 h, es farà una 
excursió pels voltants de 
Santa Maria, una visita 
teatralitzada. A les 19 h 
es farà l’infeudació a Pere 
d’Aula.
 L’endemà diumenge, a 
les 10 h s’obrirà les portes 
del campament al públic. 
A les 11 h els membres 
del Museu de la Noguera 
faran una visita guiada, 
explicant els diferents 
àmbits que hi havia al 
Monestir i voltants. A 
les 15 h es tancarà el 
campament.
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 El mestre pastisser 
de Balaguer, de renom 
internacional, Lluís Mui-
xí, ha presentat com 
cada any, una Mona es-
pectacular que s’ha po-
gut contemplar durant 
tota la setmana Santa al 
seu aparador. 

Lluís Muixí presenta la mona 
de Don Quijote i Sancho Panza

Figura feta pel pastisser Lluís Muixí

 Una mona elaborada 
amb 80 quilos de xocolata 
i sucre, que representa 
la imatge de Don Quijote 
i Sancho Panza, en el 
400 aniversari de la mort 
de l’escriptor Miguel de 
Cervantes. Una autèntica 
obra d’art.

El Celler Dalmau organitza un maridatge 
de les bodegues Marqués de Murrieta

Maridatge al Celler Dalmau

maridatge de diferents 
vins de les bodegues de 
Marqués de Murrieta amb 
els plats elaborats per les 

 El passat dijous 10 de 
març, el Celler Dalmau de 
Balaguer dirigit per Xavi 
Castellano, va acollir un 

bones mans de la cuina de 
Mediterrania Gastroidees.
 Com a entrants, els 
prop de 40 comensals 
van poder degustar el vi 
Pazo Barrantes amb una 
ostra gallega amb emulsió 
de jalapeño i pera flor 
d’hivern, i el Marqués de 
Murrieta reserva 2010 amb 
cansalada de coll, rovell, 
escuma d’holandesa i tuber 
melanosporum. Amb el peix 
van servir un Capellania 
2010 amb un bacallà skrei 
fumat, nyàmera i tapenade. 
En el capítol de les carns 
van servir un Castillo Ygay 
2007 amb un filet de cérvol 
amb estofat de cigronets 
thai, i per postres van servir 
un Dalmau 2011 amb el 
sotabosc dolç de xocolata 
amb boira aromàtica.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
ES PRECISA me-
cànic de l’automò-
bil per taller ubicat 
a Balaguer. Enviar 
Currículum Vitae al 
correu electrònic: 
vxadsuar@eresmas.
com o bé trucant al 
973447510.
-----------------------------------
ES PRECISA ajudant 
de cuina per un bar 
de Balaguer. Interes-
sats 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.
------------------------------------

FAIG CLASSES par-
ticulars d’anglès per  
estudiants d’Educació 
Primària, ESO o Batxi-
llerat. Raó: 698383277.
------------------------------------
CONSTRUCCIONS 
RAMON. Treballs de 
paleteria, reformes, 
interiors, teulades, 
granges, vivendes... 
Preu econòmic. De-
mana informació!. 
Raó: 690921832.
-----------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos 
de bodes, bateigs, co-
munions o qualsevol 
altre esdeveniment. 
Àmplia experiència 
en el sector audiovi-
sual. Demana el teu 
pressupost, sense cap 
compromís. Contacte: 
Dani Arregui. Truca 
al: 686774086 o bé per 
mail: daniaso@gmail.
com
------------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
SRS. PROPIETARIS: 
davant la forta deman-
da de pisos, si voleu 
llogar o vendre, ara 
és el moment! Vidal 
Giné Administrador de 
Finques. Informació al 
telèfon: 973450565.
------------------------------------
ES TRASPASSA cafe-
teria a Balaguer, cèn-
trica. En ple funcio-
nament. Raó telèfon: 
687422060.
------------------------------------
ES VEN conjunt de 
tres cases, cèntriques 
a Vilanova de la Sal. 
Ideal per negoci rural 
o famílies. Amb espai 
per pàrking, restau-
rant.. Raó: 639772265.
------------------------------------
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 apartament 
a Camarasa, totalment 
equipat, aire condici-
onat, foc a terra, amb 
vistes al riu. Lloguer 
de pàrquing al c/ Ur-
gell de Balaguer. Raó 
telèfons: 973447752-
639920281.
------------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des, la millor zona de 
Balaguer. Al costat 
del col·legi Mont-roig, 
de 516 m2 d’extensió. 
Raó: 676996765.
------------------------------------
ES TRASPASSA lli-
brer ia-papereria  a 
Balaguer. En ple fun-
cionament, per no po-
der atendre. Interes-
sats trucar al telèfon: 
669487954.
------------------------------------

VARIS
------------------------------------
VOLS SER voluntari/a 
de Protecció Civil? 
Adreçat als telèfons: 
665802840-625340340.
------------------------------------
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-
mana informació al 
telèfon 973448273.
------------------------------------
-----------------------------------
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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 24 de març a les 8 de la tarda del 31 de març MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 31 de març a les 8 de la tarda del 7 d’abril ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 7 d’abril a les 8 de la tarda del 14 d’abril 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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