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PORTADA
Posa’t la gorra Balaguer

>>BALAGUER
Balaguer celebrarà la Fira els 
dies 30 d’abril i 1 de maig

Els nous Jutjats de Balaguer 
ja estan en funcionament
----------------------------------------------
>>COMARCA
Jornada d’informació
universitària per als joves 
estudiants

Os de Balaguer celebra una la 
Trobada de Campanes
----------------------------------------------
>>CULTURA
Més de 70 joves musics a la 
segona Trobada d’Arquets de 
Ponent
---------------------------------------------
>>ESPORTS
El Balaguer cau davant el 
Santboià i continua a dalt

El CTT Balaguer Villart 
Logístic campió de Catalunya 
absolut
----------------------------------------------
>>OCI
Recreació medieval al
Monestir de les Franqueses

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

 Aquesta setmana s’ha 
inaugurat el nou edifici 
dels jutjats.  He de creure 
que l’aspecte  que presen-
ta gran part de la façana 
és per motius de disseny i 
no per les demores que ha  
patit aquesta nova cons-
trucció.  Si algun propietari 

del centre històric hagués 
volgut  agençar la façana 
amb un  estil similar, la ins-
titució competent hauria 
donat permís? Em consta 
que només podien triar 
sobre uns colors prede-
terminats. Encara que  no 
tingui coneixements d’ur-
banisme  per jutjar aquest 
objecte arquitectònic, sí 
que tinc dret a dir que  em 
dol que s’hagi perdut una 
bonica estampa  del nostre 

campanar des del carrer de 
l’Escala. Segurament que 
ni els creadors del projecte 
ni qui l’aprovà sabien que 
aquest indret ha estat font  
d’inspiració d’artistes del 
pinzell i de la fotografia. 
Ara, dissortadament ja no 
ho serà. I el rovell, que ja 
s’escola per les llambordes 
del carrer, ho tenyirà tot no 
de modernitat sinó  de dei-
xadesa.
------------------------------------------

 L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC), formada 
per pares, mares, amics i familiars de nenes i nens afectats 
per aquesta malaltia, té com objectiu el buscar solucions al 
conjunt de trastorns que envolten al càncer infantil. La llarga 
durada i la duresa dels tractaments impliquen múltiples 
problemes a les famílies. Des del moment del diagnòstic 
s’obre un període d’incerteses i inquietuds que solament 
poden superar-se amb la solidaritat, la comprensió i el suport 
de tota la societat. 
 La curació del càncer no és només una qüestió mèdica. El 
personal sanitari duu a terme una gran tasca, però els nens 
i les seves famílies necessiten molt més. La qualitat de vida 
i l’estabilitat familiar exerceixen una influència directa en el 
procés de desenvolupament i curació de la malaltia. Un dels 
efectes secundaris que pateixen els infants i adolescents 
malalts de càncer és la pèrdua del cabell. Per aquesta raó, 
es cobreixen el cap amb una gorra. És per això que la gorra 
és el símbol de solidaritat envers tots aquests infants.
 La campanya “Posa’t la gorra!” és a la vegada, la primera 
font de recursos per finançar tots els serveis i accions 
que  duen a terme. Amb la campanya es vol aconseguir 
més recursos per tirar endavant els projectes i programes 
previstos, donar resposta a les necessitats de les famílies i 
garantir la seva sostenibilitat en el futur.
 La gorra també ens vol recordar que els nens i nenes amb 
càncer, són nens i nenes per sobre de tot, i també per sobre 
d’una malaltia que els roba una part del seu temps però mai 
els seus somnis, les seves inquietuds i les ganes de fer allò 
que els agrada fer.  Posant-nos la gorra ens convertim en nens 
i nenes iguals.
 Balaguer i comarca, s’han volgut involucrar en aquesta 
gran festa solidària, amb multitud d’actes per fer una gran 
jornada i posar el seu granet de sorra en aquesta causa.

Posem-nos la gorra!!!
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 Una de les principals 
novetats d’enguany, a 
més del gir expositiu 
de la Fira que recupera 
els diferents sectors 
comercials i de serveis 
de la ciutat,  és que la 
Fira no es tancarà al 
migdia i que el seu horari 
d’obertura serà de les 
deu del matí fins a dos 
quarts de nou del vespre 
ininterrompudament.
 Cada sector tindrà un 
espai on es realitzaran 
tallers i/o demostracions, 
p r e s e n t a c i o n s  d e 
productes, receptes...
per a tots els públics.
 Fira Q tindrà un espai 
dedicat a la construcció 

Fira Q Balaguer també tindrà 
el suport de les diferents
administracions del territori

Promoció de la comarca

Consell Comarcal, 
Diputació de Lleida i 
Departament
d’Agricultura de la 
Generalitat 

i l’habitatge, en comerç i 
serveis, en restauració, en 
productes de proximitat, 
e n  e m p r e n e d o r i a  i 
sobretot en la qualitat 
que defineix la ciutat.
 E n  l ’ à m b i t 
institucional, el Consell 
Comarcal de la Noguera 
també hi serà present 
a m b  l a  p r o m o c i ó 
turística del territori, 
potenciant la nova marca 
Montsec Prepirineu de 
Lleida i l ’observatori 
del Montsec, així com 
també el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pe s c a ,  A l i m e n t a c i ó 
i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya 
promocionant el producte 
de proximitat.
 La Diputació de Lleida 
també oferirà un espai 
molt dinàmic on hi seran 
representats diferents 
productes del territori, 
per donar-los a conèixer 
als visitants.

Fira Q Balaguer recupera els diferents 
sectors comercials i de serveis de la ciutat

 Una nova edició de Fira 
Q Balaguer obrirà les seves 
portes el proper dissabte 
dia 30 d’abril i ho farà amb 
un nou rumb, amb nous 
continguts, esdevenint la Fira 
de la ciutat, per a la ciutat 
i amb projecció arreu del 
territori.
 L’objectiu és que Fira Q 
Balaguer esdevingui una eina 
de promoció econòmica de la 
ciutat; dinàmica, atractiva 

i pensada per a satisfer les 
diferents necessitats dels 
visitants. 
 Una Fira on hi seran 
presents els diferents sectors 
econòmics que identifiquen 
la  c iutat .  Un saló  de 
l’habitatge i la construcció 
a m b  p r e s e n t a c i o n s 
relacionades amb eficiència 
energètica. Un espai per al 
comerç i els serveis amb 
una important presència de 

Espai de la coca de samfaina a Fira Q Balaguer

la moda i els complements, 
amb desfilades professionals 
dins el mateix pavelló. Un 
espai per al producte de 
proximitat, amb els nostres 
preuats productes com l’oli, 
el vi i la mel que també tindrà 
les seves jornades tècniques 
amb ponents professionals 
del sector. Les coques 
de samfaina i recapte, 
elaborades pels forners 
de Balaguer i comarca, 
organitzat per l’Associació 
Gastronòmica i Cultural del 
Comtat d’Urgell. 
 Un espai on es donaran 
a conèixer les empreses 
instal·lades al CEI (viver 
d’empreses). 
 Finalment, l’espai de la 
restauració local amb un 
escenari actiu on els xefs 
de diferents restaurants ens 
delectaran amb receptes 
culinàries, on també hi tindrà 
lloc el II Concurs de cuiners 
amateurs Ciutat de Balaguer.

Presentació de Fira Q Balaguer 2016



5<<B A L A G U E R

Nova marató de Donació de sang el 
proper dissabte 9 d’abril a Balaguer
 Un any més, la ciutat de 
Balaguer torna a acollir la 
gran festa de la donació de 
sang, amb la celebració de 
la gran marató de donació 

Cartell de la Marató de Sang

El Carrer d’Avall acollí un taller de mones 
de Pasqua a càrrec del mestre Pepe Daza
 El mestre pastisser Pepe 
Daza va oferir un taller de 
mones de Pasqua, el passat 
dijous 24 de març al carrer 
d’Avall ,  organitzat per 
l’Associació de comerciants 
d’aquest carrer del Centre 
Històric de Balaguer.
 Mones de fruita i de 
mantega van fer les delícies 
dels  més pet i ts ,  però 
també dels grans que van 
participar d’aquest taller 
gastronòmic d’un producte 
típic de la Setmana Santa.

 Des de la Biblioteca 
Margarida de Montferrat 
i l’Ajuntament de Ba-
laguer s’organitza una 
jornada lúdico-familiar al 
voltant del món del conte 
el proper diumenge 10 
d’abril des de les 11 del 
matí fins les 7 de la tarda.
 L a  j o r n a d a 
c o m e n ç a r à  a m b  l a 
inauguració a càrrec 
d’en Josep Vallverdú, 
escriptor de referència en 
l’àmbit infantil i juvenil, i 
durant tot el dia podreu 

veure una breu exposició 
sobre la seva vida i obra, 
així  com també una 
exposició que sota el títol 
«T’estimo... o no» que vol 
presentar als més petits 
una selecció de llibres 
que tracten la temàtica 
concreta de l’afecte i les 
seves manifestacions 
sentimentals i emotives. 
 D i n s  d e  l a  p r o -
gramació d’activitats  i  
pel que  fa a contacontes, 
e s  c o m p t a r à  a m b 
la presència de Neus 
Caballer, Sílvia Palazón, 
Diverta, Joan Boher, 
Sandra Rossi i  Cesc 
Serrat. 
 Seran sessions de 
contes adreçades en 
alguns casos a infants 
d’1 a 3 anys, i en altres a 
infants a partir de 4 anys.

El Centre Històric acull la
primera fira del conte infantil 
“Encontats”

Presentació de la fira Encontats

Aquest diumenge
apadrinada per
l’escriptor de novel·la 
infantil i juvenil,
Josep Vallverdú

Taller de mones

de sang que tindrà lloc el 
proper dissabte 9 d’abril a 
l’Ajuntament de Balaguer 
des de les 10 del matí fins a 
les 10 de la nit.

 Organitzen la Marató, 
l’Associació de donants 
de sang de la Noguera, 
Creu Roja, l’Ajuntament de 
Balaguer i el Banc de Sang 
i Teixits.
 Durant el dia, hi haurà el 
concurs de dibuix, esmorzar 
especial pels donants, 
tallers infantils, ballada 
de sardanes, inflables, 
xocolatada pels donants, 
a c t ua c i o ns  m us ic a ls , 
degustacions de cuines 
ètiques i varis sorteigs i 
obsequis.
 Per participar, només 
cal tenir més de 18 anys, 
pesar 50 quilos o més i no 
cal anar-hi amb dejú.
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 Aquest dissabte 9 
d’abril a partir de les 5 
de la tarda, començaran 
els actes de celebració 
de la VI edició de la 
Feria de Abril de la Plaça 
del Pou, que organitza 
l’Associació de Veïns de 
la Plaça del Pou, amb 
molta música i ball per 
passar una gran vetllada.
 U n a  s e t m a n a 
després, el dissabte 16 
d’abril serà a la Plaça 
Sant Salvador i al casal 
Lapallavacara on es 
celebrarà la segona 
edició de la Feria de 
Abril, organitzada per 
la Casa de Andalucia de 
Balaguer, que enguany 
és el segon any que 
l’organitza.
 Els actes començaran 
a les 10 de matí, amb 
u n a  c e r c a v i l a  p e l s 
carrers de Balaguer, 
on els participants es 
concentraran a la Plaça 
Sant Salvador i sortiran 
a partir de les 11 cap al 

Feria de Abril del 9 al 16 
d’abril a la plaça del Pou i la 
plaça Sant Salvador

Nova edició del Mercat del Vell, el proper 
16 d’abril al Passeig de l’Estació

Mercat del Vell

 L’Associació Dóna Pas 
de Balaguer, organitza 
pel proper dissabte, dia 
16 d’abril, al passeig de 
l’Estació de Balaguer, entre 
els carrers Fléming i plaça 
de la Sardana, el IV Mercat 
del Vell.
 De 10 del matí a 8 de la 
tarda tothom que vulgui pot 
posar la seva parada amb 
aquells objectes de segona 
mà que ja no li serveixin 
però que a algú altre li 
poden fer favor.
 A partir de les 18 hores 
hi haurà l’actuació del 
cantautor Joan Blau al 
mateix Mercat del Vell al 
passeig de l’Estació.
 Els interessats poden 
apuntar-se  f ins  a l  15 
d’abril a l’Oficina Jove de 
Lapallavacara. El preu per 
la inscripció és de 5 euros.

El mercat del Vell que arriba a la seva quarta edició 
està organitzat per l’Associació Dóna Pas de
Balaguer, el dissabte 16 d’abril de 10 a 20 hores

carrer Sant Jaume, carrer 
d’Avall, Pl. del Mercadal, 
carrer Miracle, Banqueta, 
Passarel·la, Avda. Països 
Catalans, Pl. Pau Casals, 
Pg. de l’Estació, carrer 
Noguera Pallaresa, carrer 
Sant Crist, carrer Pare 
Sanahuja, Avda. Pere III, 
Passarel·la i retornar a la 
Pl. de Sant Salvador.
 A les 12.30 h hi haurà 
la inauguració oficial amb 
les autoritats de la ciutat 
i la colla Sardanista Mare 
de Déu del Miracle, farà 
una ballada de sardanes. 
A les 13 h una missa 
rociera a la mateixa 
plaça. A continuació es 
farà un dinar amenitzat 
per les actuacions dels 
grups de Santa Coloma 
de Gramenet: ACA Coro 
Pastora y Reina; Grupo 
de baile Amanecer; Grupo 
de Castañuelas Azahar 
i comptarà també com 
artista convidat a Pedro 
Valdivia.
 Durant tot el dia es 
podrà degustar tapes 
andaluses i rebujitos. A 
la nit més actuacions, 
amb cante de copla a 
càrrec de la cantaora 
Paqui Jarque i rumba 
catalana amb el Martí de 
Térmens, per ambientar 
la feria de abril.

Instantània de la 1a edició de la Feria de Abril

Aquest dilluns 4 d’abril s’han posat en 
marxa els nous Jutjats de Balaguer

 Des d’aquest passat di-
lluns 4 d’abril ja funcionen 
els nous Jutjats de Balaguer, 
després de tres anys d’en-
darreriments en les obres de 
construcció al carrer Pintor 
Borràs, al cor del Centre 
Històric de la capital de la 
Noguera.
 El conseller de Justícia, 
Carles Mundó, va visitar les 
noves instal·lacions, i destacà 
que aquest nou equipament 
servirà  per millorar i agilitzar 
el servei administratiu, que  a 

Nous Jutjats

part també s’ha incrementat 
la plantilla en 8 persones 
més.
 Durant el cap de setmana 
anterior, es va fer el trasllat 
dels expedients i part dels 
arxius per a que el dilluns es 
poguessin començar a treba-
llar a les noves instal·lacions 

Les noves instal·lacions 
serviran per donar millor 
cobertura al ciutadà així 
com agilitzar els serveis 
administratius

judicials, molt més moder-
nitzades i que han de servir, 
entre d’altres, per donar un 
millor servei a la ciutadania.
 Aquest edifici, acull els 
jutjats de primera instància, 
els d’instrucció i el registre 
civil, ara situats en diferents 
edificis.

Feria de abril a la 
plaça del Pou aquest 
dissabte dia 9 i el
proper dia 16 a la 
plaça Sant Salvador
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El Museu de la Noguera acull la mostra 
“Vestir la moda” fins el 8 de maig

 El dijous al vespre es 
va inaugurar l’exposició 
«Vestir la moda. Modes 
de vestir a les Terres de 
Lleida (segles XVIII-XX)» al 
Museu de la Noguera, amb 
la presència de l’alcalde de 
Balaguer Jordi Ignasi Vidal, 
la Cap del Servei de Museus 
del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Cata-
lunya Magda Gassó i els 
representants de la Xarxa 
de Museus de les Terres de 
Lleida i Aran.
 Tant l ’alcalde Jordi 
Ignasi Vidal com la Cap  de 
Servei de Museus, Magda 
Gassó, van mostrar la seva 
satisfacció per la mostra, 
indicant que «mostres 
com aquesta mostren la 
bona praxis de la Xarxa de 
Museus de Lleida i de tots 
els museus que la integren Presentació de l’exposició

Una seixantena de peces dels segles XVIII, XIX i
inicis del XX que procedeixen dels fons dels Museus 
de Balaguer, Cervera, Tàrrega, Vall d’Aneu i Lleida

a l ’hora  de  gest ionar 
i  t rebal lar  de manera 
conjunta i coordinada.»
 Després de l’acte de 
presentació, la comissària 
Rosa Figueras va oferir una 
visita guiada a l’exposició a 
tots els presents.
 En aquesta exposició 
s ’ e x h i b e i x e n  u n a 
seixantena de peces dels 
segles XVIII, XIX i inicis del 
XX que procedeixen dels 
fons dels museus de la 
Noguera - Balaguer, l’Urgell 
-Tàrrega, Comarcal de 

Cervera, de Lleida: diocesà 
i comarcal i Ecomuseu 
de les valls d’Àneu. S’hi 
poden veure des de peces 
de roba quotidianes a 
vestits de mudar, vestits 
de cer imònia i  també 
complements. La mostra es 
complementa amb imatges 
i reproduccions d’obres 
d’art del museu d’Art Jaume 
Morera de Lleida en les que 
es pot observar aquesta 
evolució en la manera de 
vestir a través de l’art i la 
fotografia. 

Visitants a Vestir la Moda
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La comarca de la Noguera es promociona a 
la Fira de Sant Josep de Mollerussa

La comarca de la Noguera a la Fira de Sant Josep

La Fira es va celebrar del 17 al 20 de març i el
Consell Comarcal de la Noguera va ser-hi present 
amb un estand promocional de la comarca

Joan Borda exposa 30 anys de la seva
trajectòria a Bellcaire d’Urgell 

 En el marc de la Setma-
na Cultural que organitza 
l’ajuntament de Bellcaire 
d’Urgell, el poeta i articulis-
ta breu Joan Borda i Boreu 
exposa individualment per 
primera vegada a Bellcaire, 
i ho fa mostrant les seves sis 
facetes com a creador en 30 
anys de trajectòria (1986-
2016): poeta, artista plàstic, 
artista postal (mail art), 
editor/autoeditor, performer 
(accions) i articulista.
 T r e n t a  a n y s  d e 
treball en connexió amb 

el minimalisme creatiu. 
Aquesta exposició,  en 
format breu, es titula «2 de 
cada» i es podrà veure els 
dies 19 i 20 d’abril a la sala 
d’exposicions municipal. 
Horari dels dos dies: de 5 
a 8 del vespre. També s’hi 

Bellcaire, poble natal de l’artista

El poeta i articulista 
exposarà per primera 
vegada a Bellcaire
mostrant 30 anys de la 
seva trajectòria

 El Centre d’Observa-
ció de l’Univers ha rebut 
un total de 2.273 visitants 
durant els dies de la cam-
panya de Setmana Santa 
d’enguany, del 18 al 28 
de març.    
 Aquesta xifra supera 
la del 2015, que va ser 
de 2.118 visitants, i ja 
aleshores era la més alta 
des que es va inaugurar 
el COU.  
 Una altra dada signi-
ficativa és que en el tot 
el mes de març de 2016 
el nombre total de visi-
tants ha estat de 3.700 
persones, xifra que tam-
bé suposa un augment 
comparat amb el març 
del 2015. Recordem que 
l’any 2015 es va arribar 
als 27.000 visitants.
 L’objectiu del Parc 
Astronòmic Montsec per 

El Centre d’Observació de 
l’Univers, ha rebut vora 2.300 
visitants per Pasqua

Centre d’Observació de l’Univers

Any rere any el Centre 
d’Observació de
l’Univers del Montsec 
supera les seves
previsions de visitants

a aquest 2016 és arribar 
als 30.000 visitants, 
fet  que signif icaria 
a c o n s e g u i r  p r o p 
del 100% d’ocupació 
possible, un fet que seria 
molt positiu pels negocis 
de la  zona,  donant 
vida i augmentant els 
ingressos de la zona i al 
mateix temps un fet inèdit 
en les instal·lacions 
c i e n t í f i q u e s  i 
divulgatives de tot l’Estat 
espanyol, per ser un dels 
més visitats des de la 
seva obertura.

mostren dos quadres de 
format mitjà que l’artista 
dóna a l’ajuntament de 
Bellcaire, el seu poble 
natal, quadres becats per 
l’ajuntament de Lleida a 
la Mostra d’Art Tercera 
Entrega 1992.

 El Consell Comarcal de 
la Noguera va estar present 
a la Fira Sant Josep de 
Mollerussa del 17 al 20 de 
març amb un estand propi 
dins l’espai que la Diputació 
de Lleida que va nomenar 
«Aliments del territori i tu», 
on hi havia exposats els 
productes agroalimentaris 
del territori, com són: vins 
de la D.O. Costers del Segre, 
cervesa artesana, olis de 
l’Associació Molins d’Oli 
de la Noguera, ratafies, 
formatges artesans, mel, 
torrons, xocolata, tòfona de 
la Baronia de Rialb, fruita 
seca, melmelades i conser-
ves, embotit de conill, etc. 
 Al mostrador, a més, 
hi havia informació dels 
productors i informació 
turística de la comarca.
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 Els propers dies 23 
i 24 d’abril, Os de Ba-
laguer acollirà la XXIX 
edició de la Trobada de 
Campaners i la XVIII Fira 
de la Campana.
 Enguany es farà un 
toc per a les campanes 
emmudides del campa-

nar de Rosselló que va 
derruir-se fa unes set-
manes i pel de Girona, 
emmudides per decisió 
judicial.
 Hi haurà concerts, 
mercats, exposicions, un 
dinar popular i activitats 
per a totes les edats.

Os de Balaguer celebra la 
XXIX Trobada de campaners

Trobada de Campaners

Camarasa acollirà la sisena edició de la 
Fira d’Artesania el proper 24 d’abril

 El proper 24 d’abril, i 
dins dels actes de la Fes-
ta Major de Sant Jordi, 
l’Associació de Dones de 
Camarasa organitza amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment, la sisena edició de la 
Fira d’Artesania.
 Durant tot el mati del 

dissabte, amb horari de 10 a 
14 h, a la carretera C-13, just 
davant del Restaurant Can 
Pere, s’hi acollirà una fira, 
amb una trentena de para-
des, totes elles d’artesans 
del menjar, de joguines, 
de roba, de vins, bijuteria, 
sabons...

Fira de Camarasa de l’any passat

 Tot tipus de productes 
artesans i de proximitat per 
tal de promoure turística-
ment aquesta zona  de la co-
marca de la Noguera d’una 
bellesa excepcional per als 
turistes i els visitants de la 
Fira, així com també donant 
a conèixer productes que es 
fan a prop, de diferents sec-
tors però tots ells amb deno-
minador comú, el d’apropar 
al visitant els productes fets 
aquí.

Una trentena de parades 
d’artesania, joguines, 
gastronomia, sabons, 
tots els expositors són 
de proximitat, potenciant 
el producte d’aquí
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 L’A juntament  de 
B a l a g u e r  s i g n a  e l 
conveni contracte amb 
SITCONS Associació per 
la incorporació d’aquesta 
al  CEI de Balaguer. 
SITCONS és la sisena 
empresa del CEI i n’hi ha 
tres més que estan en 
el procés de realització 
de l’estudi de viabilitat 
empresarial.
 SITCONS, a l’igual 
que la resta d’empreses 
del CEI estarà present 
amb un estand a la 
propera edició de Fira Q 
de Balaguer, els propers 
30 d’abril i 1 de maig.
 SITCONS Associació 
neix com a primer pas 
per a nodrir d’actius no 

SITCONS nova incorporació al 
CEI - Centre d’Empreses
Innovadores de Balaguer

Signatura del conveni

Sitcons estarà
present a la propera 
edició de Fira
Balaguer presentant 
els seus serveis

només a la indústria de 
l’entreteniment interactiu, 
si no també a la pròpia 
empresa SITCONS SL.
 És una associació 
que  super v isarà  la 
formació i producció en 
tots els seus aspectes 
abans de passar a la 
producció professional, 
de la qual s’encarregarà 
SITCONS SL, dedicada 
íntegrament a la venta de 
serveis tant de producció 
com assessorament en 
els diversos àmbits de; 
l’entreteniment interactiu 
(videojocs), publicitat 
(anuncis premsa escrita 
i televisió) i simulacions 
(visites interactives, 
impressions 3D, etc.).
 Al ser una associació 
sense ànim de lucre, tot 
el seu benefici passa a ser 
reinvertit en l’associació, 
alimentant constantment 
l a  f o r m a c i ó  i  l e s 
produccions, tancant un 
cercle que s’autogestiona 
de manera contínua. 

Francesc Amorós Prat presenta la seva 
primera novel·la “La Taedifer”

Portada de novel·la “La Taedifer”

Després de diversos llibres de llegendes i relats 
curts, Francesc Amorós presenta una novel·la

 L’escriptor balaguerí 
Francesc Amorós presenta 
per aquest Sant Jordi, la 
seva primera novel·la, la 
Taedifer. La Taedifer és una 
novel·la de ficció que vol 
ser una anticipació de com 
pot ser un futur que tenim 
a tocar. Tant en el camp 
científic com en el camp 
humà. En una situació més 
que probable que s’entrarà 
en el món dels alienígenes i 
per comparació amb la nos-
tra civilització, fins on pot 
arribar la condició humana.
 Les il·lustracions del 
llibre són obra del balaguerí 
Frederic Letamendi-Leta.

“Noguera Gran” butlletí de l’Àrea dels 
Serveis Socials del Consell Comarcal
 Aquest mes d’abril es 
publica el primer número 
del butlletí «Noguera Gran»,  
una iniciativa de l’Àrea de 
Serveis Socials del Consell 
Comarcal de la Noguera 
inclosa al Pla d’Inclusió 
Social ,  amb l ’objectiu 
principal de promoure la 
inclusió social de la gent 
gran de la comarca a 
través de la participació i la 
cohesió social. 
 A m b  u n a  e d i c i ó 
bimensual, cada número 
estarà dedicat a un casal 
d’avis o associació de 
gent gran d’un municipi 
diferent de la comarca 
de la Noguera.  El butlletí 
constarà  de di ferents 

Presentació de la «Noguera Gran»

apartats com:  informació 
del casals o associacions, 
coneixerem alguns avis... 
Es distribuirà per tota la 

comarca, als ajuntaments, 
casals, associacions de 
gent gran i  en alguns 
establiments del municipi.
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 Dos grups d’alumnes 
de 2n i 3r d’ESO de 
l ’ E s c o l a  V e d r u n a 
Balaguer, sota el nom 
de Techno Builders i 
Robotec respectivament, 
van participar el dia 20 
de febrer, a la First Lego 
League (FLL). 
 El torneig  va tenir lloc 
a la Universitat de Lleida 
i va comptar amb la 
participació d’uns trenta 
equips de la demarcació 
de Lleida.
 Aquests alumnes van 
dissenyar, construir i 
programar dos robots, els 
quals havien de superar 
unes proves proposades 
de forma autònoma i, a 
part, cada equip, a més 
a més, va elaborar un 

Participació de dos grups de 
Vedruna a la First Lego
League celebrat a la UdL

Han col·laborat
econòmicament
empreses i comerços 
de Balaguer per
ajudar als projectes

projecte científic. 
 El primer era sobre 
el compostatge  dels 
residus que es generen 
en la poda d’arbres i 
arbustos i  e l  segon 
t r a c t a v a  s o b r e  e l 
reciclatge i la millora 
en la separació dels 
residus que generem 
a les nostres cases, 
principalment.
 L a  F L L  é s  u n 
programa internacional 
que promou la tecnologia 
i la ciència entre els 
joves, a partir de reptes 
que ells mateixos han de 
superar. 
 Tot això no hagués 
estat possible sense la 
col·laboració i implicació 
de diversos comerços i 
empreses de Balaguer, 
q u e  v a n  a j u d a r  a 
finançar la inscripció 
al concurs que era de 
453,75 euros per equip, 
i que gràcies a la seva 
aportació desinteressada 
van participar en aquest 
important torneig.

Balaguer acull la segona Trobada
d’Arquets de Ponent amb 70 músics
 El passat dissabte 2 
d’abri l  va tenir  l loc a 
Balaguer una trobada 
d’una setantena d’alumnes 
d’instruments de corda 
d e  d i f e r e n t s  e s c o l e s 
Municipals de Música de 
les comarques de Lleida, 
(Tàrrega, Mollerussa, Lleida 
i Balaguer).
 Durant la jornada es 
va treballar un repertori 
conjunt i també es realitzà 
un  ta l le r  de  Fiddle  a 
càrrec del professor Asier 
Suberbiola.
 Es finalitzà amb un 
concert gratuït obert a tot el 
públic al Teatre Municipal.

Jornada d’orientació universitària per 
als estudiants de la Noguera

 El passat divendres 18 
de març es va fer la IV edició 
de la Jornada d’Orientació 
de la Noguera, adreçada a 

Jornada d’orientació universitària

estudiants de 4t curs d’ESO i 
de Batxillerat, en la qual van 
participar els alumnes de 
tots els instituts i centres que 

imparteixen ESO i Batxillerat 
de la comarca.
 Prop de 350 estudiants 
s’aplegaren a Lapallavacara 
de Balaguer per conèixer amb 
detall quines són les vies que 
se’ls obren en acabar l’ESO 
i el Batxillerat. En aquest 
sentit, 12 universitats van 
oferir informació dels graus 
que imparteixen i l’Institut 
Almatà de Balaguer explicà tot 
el ventall de Cicles Formatius 
de Grau Mitjà i Superior 
als quals es pot accedir en 
acabar l’educació secundària. 
L’Institut Màrius Torres va 
presentar la modalitat de 
Batxillerat artístic, pel qual 
havien manifestat interès 
alguns alumnes de la comarca.

Actuació conjunta dels Arquets de Ponent

Durant la trobada, els alumnes van treballar un
taller de Fiddle amb el professor Asier Suberbiola

Alumnes del Vedruna
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 L’Anna és la biblio-
tecària de Húsavík, un 
petit poble de pescadors 
d’Islàndia. Quan rep una 
carta que firma “el teu 
pare que t’estima”, s’obre 
dins seu una porta que 
creia que havia tancat 
per sempre i que l’obliga 
a enfrontar-se al passat 
i a redefinir les certeses 
sobre les quals ha cons-
truït la seva identitat. Per 
què la van abandonar, 
els seus pares? Qui és 
ella, realment? De quina 
manera la podrà ajudar 
en Gunnar, el seu antic 
professor de piano? Per 
descobrir-ho haurà d’en-
dinsar-se a la casa aban-
donada on van viure els 
seus pares, malgrat la por 
irracional que li produeix.
 Al mateix temps arriba 
a Húsavik en Gísli, un jove 
biòleg de la capital que ha 
recorregut tota l’illa amb 
l’intenció de guarir feri-
des del passat. La trobada 
entre tots dos resultarà 
inevitable, i junts teixiran 
un fil de complicitats en 
l’intent compartit de des-
terrar fantasmes antics.
 En aquesta història, 
que atrapa el lector des 
de bon començament, hi 
ha molts silencis, secrets 
i mentides familiars.

Hi havia una vegada...
Autor: L. Petruixévskaia
Gènere: Contes

 Intents d’establir re-
lacions, tan depravades 
com sublims, al llarg de 
diferents etapes de la 
vida, tot narrat amb cru-
esa, miratge romàntic, 
sarcasme i una tendre-
sa sorprenent. Històries 
enginyoses i dolces, bur-
lesques i corprenedores; 
aquestes faules realistes 
sobre dones que cerquen 
l’amor són els contes 
amb els quals l’autora, 
que ha estat comparada 
amb Txékhov, Tolstoi, 
Beckett i Poe, demostra 
per què és l’única autora 
russa en actiu indiscuti-
blement canònica. Pe-
truixévskaia és l’escrip-
tora més premiada i més 
ben considerada de la 
seva generació i és una 
cronista serena de la de-
vastació que produeixen 
la soledat i la por. La seva 
narrativa s’ha traduït a 
més de trenta llengües.
 Drama, psicologia 
devastadora i humpr, són 
els tres ingredients que 
abunden en aquest llibre 
que recull disset narraci-
ons, amb uns personat-
ges femenins que patei-
xen les adversitats d’una 
societat que les maltrac-
ta, compartint històries 
d’amor.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

El silenci del far
Autor: Albert Juvany
Gènere: Novel·la

 Mil hogares és un 
inventari de cases, il-
lustrades sobre el blanc 
de la pàgina, amb alguna 
petita referència a la per-
sona que hi habita. 
 Alternant la il·lustra-
ció d’una sola pàgina 
amb la doble pàgina, 
acompanyada de frases 
molt breus descriptives o 
de preguntes suggerents, 
Ellis ofereix un viatge a 
cavall de la realitat i la 
fantasia, que demana una 
lectura molt atenta.  Si hi 
dediquem una mica de 
temps, hi podrem desco-
brir repeticions, detalls 
amagats, i sobretot, re-
ferències al món real, ja 
sigui a l’estudi de la il-
lustradora o referències 
al seu marit Colin Meloy, 
cantant del grup indie 
The Decemberists. Una 
joia per descobrir les ca-
ses del món.
 El llibre ens ofereix 
un concepte que pels 
més petits és una mica 
estrany, el fet al que nos-
altres diem casa nostra, 
pot ser completament 
diferent en altres països i 
per altres persones o cul-
tures.
 Una gran delicadesa, 
amb grans il·lustracions i 
varietat de colors.

Mil hogares
Autor: Carson Ellis
Gènere: Infantil (+6)

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

Indesinenter
Puja un home prim,
sec i escardalenc,
plegant burilles
                -puntes de cigarret-
per la vorera, llest i accelerat
passeig amunt,
guardant-les una a una cegament,
al fons d’una bosseta 
de plàstic transparent
manotejada, més aviat lletja.

                  Un altre,
 
segut al terra humit, 
vigila al seu davant un pot de llauna,
on topa la xavalla dringadissa  
cridant els vianants, 
aquells que l’ignoràvem.

                   Buit,

gairebé buits, el pot i l’esperança,
de cop li diu al vent: “Me’n vaig 
amb tu a la fi del món. No em tornis mai”.

Sovint hi ha una pregunta per a fer
que es queda sense fer i fa cap a casa, 
on l’ombra del silenci és la resposta
de l’home o bé la dona malmirat
que allí sense dir res a  terra capta.
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 E n t r e  l ’ O f i c i n a 
de  Tur isme-  Museu 
d e  l a  N o g u e r a ,  e l 
punt d’informació de 
l’església de Santa Maria  
i el Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre de 
Balaguer, han passat 
durant aquesta Setmana 

Santa, més d’un miler 
de persones que han 
recollit informació de la 
capital de la Noguera, 
on el Centre de l’Or i les 
Muralles han estat els 
espais més visitats de 
Balaguer i el Congost de 
Mont-rebei a la comarca.

Més de mil visitants als punts 
d’informació de Balaguer

Centre de l’Or

Les parades de llibres i de roses tornaran a 
ser les protagonistes per Sant Jordi

Sant Jordi

 El proper dissabte 23 
d’abril, el passeig de l’Estació 
i la Plaça del Mercadal 
tornaran a ser l’escenari de 
les parades de llibres i roses 
per tal de celebrar la Diada 
de Sant Jordi.
 A q u e s t  d i v e n d r e s 
7 d’abril comencen les 
presentacions amb «Cal 
Cacharro» de Salvador 
Gabarrella, Sabrina Trilla i 
Andres Viola.
 E l  d i v e n d r e s  8  e s 
presentarà “La matemàtica 
de la història de Juli” 
Gutiérrez Deulofeu.
 Santi Vidal presentarà 
la nova constitució catalana 
el 15 d’abril, i l’exalcalde 
de Balaguer Miquel Aguilà 
presentarà «De bon rotllo» el 
llibre d’anècdotes de polítics 
lleidatans, el 20 d’abril.

Durant el mes d’abril s’han presentat diferents
llibres de diferents temàtiques que es podran
adquirir per sant Jordi a les parades de llibres
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Classificació
Primera Catalana

1. Castelldefels ............51
2. Vilanova  ..................51
3. Santboià ...................50
4. Balaguer ................. 47
5. Igualada ...................45
6. Jesus i Maria ...........44
7. Lleida B ....................44
8. Suburense ...............42
9. Vista Alegre .............39
10. Sant Ildefons .........38
11. Vilaseca ..................35
12. Rapitenca ...............35
13. Terrassa ..................31
14. Viladecans .............28
15. Reddis ....................24
16. Amposta .................23
17. Torredembarra ......15
18. Catllar  ......................3

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. A. Fernández .... 14
2. S. Galcerán ........ 6
3. Y. Darias ............. 4
4. I. Solanes ........... 3
5. G. Soldevila........ 3
7. M. Sánchez ........ 3
8. M. del Águila ..... 2
9. I. Fontana ........... 2
10. J. Clivillé .......... 2
11. P. Solanes......... 1

 El Balaguer va cau-
re estrepitosament da-
vant el Santboià per 
2-5 en un partit en que 
ni l’àrbitre, ni el cos 
tècnic ni els jugadors 
van tenir el seu millor 
dia a l’hora de prendre 
les seves decisions.
 Una derrota que ha 
de fer reflexionar quan 
falten vuit partits per 
acabar la temporada, 
i encara hi ha opcions 
d’aconseguir l’ascens. 
Adrià i Jordi Clivillé 
van ser els autors dels 
dos gols locals.

Jordi Clivillé

Propers encontres

09/04/2016 --  17 h
Camp  Municipal 

de Reus
Reddis| Balaguer

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

Camp Municipal 
de Balaguer

Balaguer| Terrassa

El Club Futbol Balaguer deixa escapar 
una bona oportunitat davant el Santboià
FUTBOL>> Els
balaguerins continuen a 
la part alta de la
classificació de Primera 
Catalana a 4 punts del 
líder, el Castelldefels

19/02/2016

VILASECA 0
BALAGUER 2

 El Balaguer va recollir la 
tercera derrota consecutiva 
a casa davant el Santboià, 
un dels màxims aspirants 
a l’ascens, per un contun-
dent 2-5 en un partit en 
que l’àrbitre, tot i no haver 
influenciat en el resultat, si 

penal comés sobre Marc 
Sánchez, que el col·legiat 
no va voler indicar.
 Al minut 25 va arribar 
el segon gol, un autèntic 
gerro d’aigua freda per als 
balaguerins que veien com 
se’ls escapaven les opcions 
d’un resultat positiu.
 Abans del descans en 
una altra jugada dubtosa, 
l’àrbitre assenyalava una 
pena màxima per mans de 
Joan a l’interior de l’àrea, tot 
i que les tenia enganxades 
al cos. Amb el 0-3 es va ar-
ribar al descans, i tot i que 
al 48 els balaguerins retalla-
ven distancies, el Santboià 
aprofitant les contres va 
tornar a posar terra pel mig 
fins arribar al 2-5 final, que 
va desanimar els jugadors 
locals que no esperaven 

que va perjudicar els locals, 
ja que no va impartir justícia 
amb  la mateixa severitat a 
un i altre equip.
 Els barcelonins es van 
avançar en el marcador al 
minut 15, en una falta ine-
xistent i després d’un clar 

03/04/2016

BALAGUER 2
SANTBOIÀ 5

Joan va realitzar un bon partit davant el Santboià

Adrià Fernández lluitant amb un defensa contrari

una derrota tant abultada. 
 Ara cal oblidar la der-
rota i continuar treballant 
i intentar treure un resultat 
positiu al camp del Reddis, 
i mantenir-se a la zona alta 
de la classificació.
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 En el Campionat de 
Catalunya 2016 celebrat 
a Calella, el Balaguer 
Villart Logístic es va 
proclamar campió de 
Catalunya absolut per 
equips,  per primera 
vegada a la seva història, 
superant així el sots-
campionat obtingut en 
una temporada anterior.
 Les balaguerines 
es van imposar succes-
s i v a m e n t  a l  C . N . 
Mataró, per 3 a 1, amb 
dos punts de Tingting 
Wang i un de Yanlan Li, 
al Girbau Vic TT, també 
pel mateix resultat de 
3 a 1, i finalment a les 
amfitriones del Suris 
Calella, també per 3 a 
1, demostrant així que 
e n  a q u e s t  m o m e n t 
són el millor equip de 

El CTT Balaguer Villart Logístic 
es proclama campió de
Catalunya per equips

TENNIS TAULA>> 
Les balaguerines van 
imposar-se al Vic, al 
Mataró i al Suris
Calella

Catalunya en la màxima 
categoria del tennis 
taula.
 D’altra banda, Anna 
Biscarri, va participar 
també en la modalitat 
de dobles on, fent parella 
amb Maria Ballester, 
del Falcons, va obtenir 
el sotscampionat de 
Catalunya en aquesta 
modalitat, després de 
caure en la final contra 
la parella formada per 
Sofia-Xuan Zhang i Alba 
Fernández del Calella.

El tennista Antoni Carreño revalida el 
títol del Torneig de Platja d’Aro

 El tenista balaguerí Anto-
nio Carreño es va proclamar 
campió del torneig de Platja 
d’Aro celebrat entre el 17 i el 
20 de març, en la categoria 
per majors de 75 anys.
 Carreño, que defensava 
el campionat, ja que ja va 
guanyar l’any passat va 
imposar-se a la semifinal a 
l’anglès Michael Potter per 
un doble 6-4, 6-4 i a la final 
va guanyar al català Josep 
Serra per 6/3 i 6/2.
 Amb aquesta victòria, 
Antonio Carreño guanya 
60 punts i es manté entre 
els cent primers del món, i 
quart d’Espanya de l’ATP de 
la seva categoria.Antoni Carreño

La Societat de Pescadors organitza un 
concurs de Pesca aquest diumenge 10
PESCA>>El proper 10 
d’abril es celebra el primer 
concurs de pesca que seria 
un esdeveniment més en 
el que s’implicarien els 
pescadors de sempre, però 
té un ressò especial ja que els 
diners d’inscripció recaptats 
seran donats al moviment de 
«Posa’t la gorra». El concurs es 
celebrarà aquest diumenge de 
8 del matí a la 1 del migdia, i els 
interessats es poden inscriure 
al Local Social de la Societat 
de Pescadors.

TENNIS>> Amb 60 punts guanyats continua 4t del 
rànquing espanyol entre dels cent millors del món

Concurs de pesca

CTT Balaguer Villart Logístic
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El CEN Balaguer participa amb bons
resultats al Trofeu del CN Sant Andreu

Nedadors balaguerins

 L’equip aleví e infantil del 
CEN Balaguer va participar 
en el Trofeu Triangular del CN 
Sant Andreu de Barcelona en 
piscina olímpica de 50 metres.
 Tot i que la competició 
estava oberta a nedadors de 
totes les edats cal destacar 
en categoria femenina a la 
nedadora Ares Perera 1a 
en els 200 lliures i 3a en els 
100 esquena, la Núria Pallé 
3a en els 200 braça, la Sara 
Puigarnau 1a en els 100 
braça, també destaquem la 
4a posició de  l’Aurembiaix 
Pifarré en els 200 papallona i 
5a en els 200 lliures tot i ser 
encara alevina, també bons 
resultats per la Laia Palacín.
En categoria masculina tenim 
els bons resultats l’Aitor 
Morales, Marc Suñé, Joan 
Bonet i David Galán, tots ells 
encara alevins.

NATACIÓ>> Ares Perera, Núria Pallé, Sara
Puigarnau, Aurembiaix Pifarré, Laia Palacín, Aitor 
Morales, Marc Suñé, Joan Bonet i David Galán

Miquel Juárez i Guillem Fabregó passen 
una setmana amb l’Everton 

 El Miquel Juárez i el 
Guillem Fabregó varen 
viatjar al mes de març, per 
les vacances de Setmana 
Santa a  Liverpool, per tal de 
gaudir del premi que varen 
guanyar en la seva estada 
al Campus Robert Martínez 
celebrat a Naut Aran, el 
passat  mes de juny.
 El premi , gentilesa del 
Robert, consisteix en gaudir 
d’uns dies d’entrenament 
a la disciplina de la ciutat 
esportiva de l’Everton, club 
de la Premier anglesa que 

dirigeix el mànager Robert 
Martínez. Concretament 
d u r a n t  a q u e s t s  d i e s 
s ’entrenen i  conviuen 
amb els equips de la seva 
categoria, amb l’objectiu 
d’apropar i donar a conèixer 
la filosofia del futbol anglès.
 Enguany també han 

Miquel i Guillem amb Robert Martínez

Van ser els participants 
escollits del campus 
Robert Martínez per
passar una setmana amb 
el tècnic balaguerí

 El Centre d’Esplai 
Santa Maria i tots els 
seus components estan 
carregant les piles per 
realitzar la 20a edició 
de les seves colònies 
d’estiu que es duran a 
terme de l’1 al 14 d’agost 
a Banyoles i així poder 
c o n t i n u a r  l a  t a s c a 
educativa que realitza 
cada dissabte durant el 
curs.
 Durant els 15 dies de 
colònies, es treballarà 
p e r  t r a n s m e t r e  a l s 
petits, valors com el 
c o m p a n y e r i s m e ,  e l 
respecte i el compartir; 
d’una manera lúdica, 
educant a través del 
joc, la descoberta, el 
treball, l’aventura, la 
festa, la convivència 
i  l ’aprenentatge de 
responsabilitats.

El Centre d’Esplai Santa Maria 
prepara la 20 edició de les 
colònies a Banyoles

Durant els dies de 
colònies es treballen 
els valors com el 
companyerisme i el 
respecte

 Adreçades a infants 
de Balaguer, Tàrrega 
i altres localitats dels 
voltants, i amb edats 
entre 6 i 15 anys, que 
e s t i g u i n  d i s p o s a t s 
a  p a s s a r  u n  e s t i u 
irrepetible, aprofitant al 
màxim els dies, omplint-
los amb excursions, 
tallers, gimcanes, obres 
de  teat re ,  espor ts , 
música, jocs i molta 
diversió que gaudiran 
des dels més petits fins 
als més grans de la 
colònia.

visitat les instal·lacions 
de  l ’ empresa  Umbro, 
patrocinador del campus.
  Amb els dos premiats 
han viatjat a Liverpool 
els dos coordinadors del 
Campus Robert Martínez, 
en Xavier Castellano i en 
Pau Prior.

 Centre d’Esplai Santa Maria
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 Cara  i  creu pels 
e q u i p s  s è n i o r s  d e l 
club Bàsquet Balaguer 
durant el passat cap de 
setmana. L’equip sènior 
femení aconseguia una 
ajustada i important 
victòria davant el C.B. 
Morell per 45-44, un 
rival directe a la zona 
mitja de la classificació. 
Aquesta victòria col·loca 
a les balaguerines a la 
onzena posició, amb 
un partit  menys, de 
Primera Catalana amb 10 
victòries i 13 derrotes. El 
proper cap de setmana, 
les balaguerines es 
desplaçaran a la pista del 
Cornellà A, que ocupa la 
sisena posició amb 12 
victòries i 12 derrotes.
 La creu va venir 
amb l ’equip  sèn ior 

masculí, que va caure 
derrotat davant un rival 
directe en la zona baixa 
de la classificació del 
grup segon de Segona 
Catalana, el CB Ramon 
Llull A, per 67-53. Amb 
aquesta nova derrota, els 
balaguerins es situen en 
la catorzena posició amb 
7 victòries i 18 derrotes a 
l’espera de rebre aquest 
dissabte, a partir de les 
18,30 hores al Pavelló  de 
Balaguer, al CE Maristes 
Sants-Les Corts.

Victòria del sènior femení i 
derrota del masculí del Club 
Bàsquet Balaguer

Plantilla del sènior femení del CB Balaguer

Les noies van guanyar 
a casa per la mínima 
davant el Morell i els 
nois van caure a la 
pista del Ramon Llull

Josep Cuadrat i Sílvia Puigarnau són els 
guanyadors de la Trail Montroig 

 El club Pedala.cat ha 
organitzat amb èxit la 7a 
Trail Montroig Extrem, una 
jornada esportiva que ha 
aplegat uns 200 participants 
repartits entre les dos pro-
postes que oferia: la mateixa 
Trail, de 25 kilòmetres, i la 
Pujada a Montalegre, amb 
13 kilòmetres. Josep Cuadrat 
i Sílvia Puigarnau han estat 
els guanyadors de la prova 
llarga, mentre que Josep 
Maria Viola i Anna Farrús 
s’han adjudicat el triomf en 
la distància curta.
 Amb sortida i arribada a 
Sant Llorenç de Montgai, la 
jornada ha discorregut per 

uns paratges naturals amb 
unes vistes impressionants. 
 La Trail Montroig Extrem 
constava de 25 kilòmetres 
i 1.350 metres de desnivell 
positiu. En homes, el més 
ràpid ha estat Josep Cuadrat 
( U n i ó k  E x c u r s i o n i s t a 
Garriguenca),  amb un 
temps de 2.20.46, seguit de 
dos components del club 

Trail Montroig en tram urbà

organitzador, del Pedala.cat: 
Diego Cardozo, segon amb 
2.20.46, i David Jordan, tercer 
amb 2.22.11.
 E n  d o n e s ,  S í l v i a 
Puignarnau (CE Guissonenc) 
ha marcat un temps de 
3.05.25 per imposar-se pel 
davant de la independent 
Queralt Riba, segona amb 
3.09.32, i de Laia Duaigües 
(Team Blue Motors), tercera 
amb 3.22.08.
 Pel que fa a la Pujada 
a Montalegre, Josep Maria 
Viola (Exclusive Team), 
ha vençut amb un temps 
d’1.05.13, seguit de Sergi 
Bernaus (Fondistes Cervera), 
amb 1.20.29, i de Xavier Vall-
llaura (100x100 Fondistes 
Tàrrega), amb 1.12.23. En 
dones, Anna Farrús ha 
guanyat amb un crono 
d’1.24.09 pel davant de Eva 
Castells, amb 1.29.06, i de 
Pepita Carner, amb 1.30.21.

Un dels paisatges de la Trail Montroig

Josep Maria Viola i Anna 
Farrús van ser els
vencedors de la Pujada 
a l’ermita de Montalegre 
de 13 quilòmetres



18 >> E S P O R T S

  El dijous, 21 d’abril 
Balaguer celebrarà el 
dia mundial de l’activitat 
física i l’esport, amb 
l’objectiu de sensibilitzar 
l a  p o b l a c i ó  d e  l a 
necessitat de fer exercici 
i activitat física com a 
prevenció i benefici de la 
salut. A les 6 de la tarda 
hi haurà la  concentració 
a la plaça de la nova 
passarel · la ,  estació 
d’autobusos.
 Estacions esportives 
a càrrec de les entitats 

Balaguer celebrarà el dia 
mundial de l’activitat física i 
l’esport, el 21 d’abril

Jornada de l’any passat

El dissabte 30 d’abril 
es celebrarà el Trofeu 
de natació Albert
Barri organitzat pel 
CEN Balaguer

e s p o r t i v e s  i  a l t r e s 
associacions de Balaguer; 
les inscripcions són 
presencials el mateix 
dia i oberta tothom per 
a participar en, ruta 
caminant, piragüisme, 
bàsquet, futbol i atletisme. 
Es tà  organi t za t  per 
l’equip de professionals 
del Centre d’Atenció 
Primària de Balaguer i 
l‘Ajuntament de Balaguer.
 D ’a l t ra  b a nd a  e l 
dissabte, 30 d’abril; es 
celebrarà el Trofeu de 
natació Albert Barri, 
o rgani tzat  pe l  C lub 
Esportiu Natació Balaguer 
i amb la col·laboració 
de  l ’A juntament  de 
Balaguer. Trofeu nacional 
en categories prebenjamí, 
benjamí, aleví, infantil i 
absolut.

Àger acollirà una nova edició de la
Montsec Ultra Trail i la Marató del Montsec
 Àger serà un any més 
el camp base d’una de les 
cites clàssiques i més em-
blemàtiques del calendari, 
a la vegada que una de les 
més dures: la Montsec Ultra 
Trail i la Marató del Montsec, 
que se celebraran els dies 15 
i 16 d’abril sota l’organització 
d’Ultra, que a més comple-
tarà la proposta amb una 
Caminada Popular.
 L’activitat començarà 
el divendres 15 amb la 
Montsec Ultra Trail (MUT), 
la prova més dura de les tres 
programades. Començarà, 
com és habitual, a les 
23.00 hores des del peu de 
la col·legiata d’Àger i els 
participants tindran per 
davant un recorregut de 
96 kilòmetres amb 5.300 
metres de desnivell positiu, 
un traçat duríssim i que 
afrontaran durant tota la nit 
i el dia següent.
 El dissabte 16 a les 9.00 
hores arribarà el torn per 
a les altres dos propostes. 
D’una banda, es posarà 
en marxa la Marató del 
Montsec, amb 44 kilòmetres 
de recorregut i 2.700 metres 
de desnivell positiu, i de 

l’altra arrancarà la Caminada 
Popular Les 2 Ermites, amb 
16 kilòmetres pel davant i 500 
metres de desnivell positiu, 
passant per les ermites de 
Pedra i Colobor. Totes dues 
començaran també des de la 
col·legiata d’Àger i acabaran 
al càmping Vall d’Àger, 
igual que la MUT. A més, 
tant la MUT com la Marató 
passaran pel punt més alt 
del Montsec, Santalís.
 Cal recordar que tant 
la MUT com la Marató 
són carreres competitives 
que es desenvolupen per 
camins i corriols de mitja i 

Montsec Ultra Trail

alta muntanya, amb el repte 
de fer-les a peu en una sola 
etapa non stop, amb un 
temps màxim de 25 hores en 
el cas de la MUT i de 12 hores 
en el de la Marató.
 A m b d u e s  e s  b a s e 
en uns valors i una ètica 
essencial compartides per 
participants, patrocinadors, 
voluntaris i organització, 
entre els que hi figura la 
responsabilitat ecològica de 
no abandonar cap mena de 
deixalla i respectar la flora i 
la fauna de la zona, així com 
la solidaritat i el respecte 
pels altres corredors.

El C.E. Les Peülles celebren el dia del 
soci amb una sortida a la Vall de Boí

 Aquest passat diumenge, 
el Club Excursionista Les 
Peülles del Montsec va 
celebrar el dia del soci amb 
una sortida familiar per la Vall 
de Boí.
 Van fer una visita a la casa 
del Parc Nacional d’Aïgues 
Tortes i una ruta de senderisme 
de 7km per Boí, Durro i 
Barruera, on a l’arribada van fer 
el dinar de celebració. El club 
ja està preparant la propera 
edició de la Marxa- Trail Les 
Peülles pel proper 15 de maig.Sortida a la Vall de Boí del CE Les Peülles
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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. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

 Lamentablement a Bala-
guer, hi ha moltes persones 
en risc d’exclusió social que 
necessitarien poder aco-
llir-se a algun tipus de tre-
ball remunerat. Com a bala-
guerí em sento disconforme 
amb la situació econòmica 
de la ciutat. Cal seguir avan-
çant, i per què això sigui 
així demano formalment a 
l'Ajuntament de Balaguer 
i el seu alcalde a què dia-
loguin amb les empreses 
privades que estan interes-
sades a crear ocupació a la 
ciutat per aquest col·lectiu i 
que s’aposti per les empre-
ses innovadores i privades 
de caràcter social.
 Segons la Llei d'Integra-
ció Social dels Minusvàlids 
(LISMI), les empreses de 
50 o més treballadors/ores, 
tenen l'obligació de tenir 
contractats un nombre de 
persones amb discapacitat 
que no sigui inferior al 2% 
de la plantilla. Això no és su-
ficient, caldria incrementar 

Ara sí, Balaguer!
Josep Maria Castell, impulsor de ElMercadal.cat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jocs Primaverals
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 En aquest món canvi-
ant, he llegit que a Barcelo-
na s’ha ficat en marxa una 
nova manera de córrer; d’es-
quena. Bo per la salut, i que 
crema cinc vegades més 
calories que el fins ara prac-
ticat. No concretaven més.
 A Madrid per no ser 
menys han tret el rugbi sub-
aquàtic. Pel que explicava 
una promotora es tracta 
d’un esport que pot ser mix-
te, homes i dones, que han 
de lluitar sota l’aigua per 
portar la pilota dins la por-
teria contrària, val quasi tot 
per aconseguir-ho, agarra-
ments, placatges, etc, etc, 
i molts altres etcèteres, no-

més s’han de tenir en comp-
te la capacitat pulmonar de 
les parelles que s’enfrontin. 
Emocionant! Un joc que pot 
donar molt de si. No concre-
ten la classe d’arbitratge. 
Millor.
 El poble no perd l’hu-
mor. Tots ens prenem el dia 
a dia amb un “xungeo”, en 
que una bona dosis ens la 
proporcionen els nostres 
polítics. Doncs no és per 
menys. I ja s’ha arribat a la 
conclusió de que podria ser 
que ho tinguéssim tot del 
no res. Es va amassant una 
mare que ens donarà un 
fruit miserable i ja desco-
negut, que no serà la d’una 

estabilitat i convivència tan 
necessàries per prospe-
rar. Dóna la sensació que 
aquest Sr. Sánchez pot ar-
ribar a superar al Zapatero 
faltant a la veritat. La seva 
lluita no és pel bé de l’Estat 
ni de tots nosaltres, és per 
salvar-se ell mateix. Però en 
fi, el temps ens ho mostrarà.
 Desconec si a Lleida hi 
ha delegat del Gobierno, 
però certament no pot lluir 
gaire la seva feina. La seva 
funció és lenta, quasi ine-
xistent davant de les pro-
vocacions que qualsevol 
ajuntament li fa. No s’ha de 
confondre amb la prudèn-
cia, que en molt moments 
s’ha de tenir.
 Per segon any s’ha re-
cuperat la processó de 
Divendres Sant per la nit. 
Costum que encara avui no 

Ètica, estètica i espiritual
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ètica junt amb la moral i 
acompanyada de la llibertat, 
es transforma amb un senti-
ment d’afecte,  bondat i en-
trega a tots els ésser humans 
amb tendència als més ne-
cessitats, però per desgràcia 
es veu envoltat pel materia-
lisme. I per aquest concepte 
té la seva disciplina i tota la 
energia de la vida recta, re-
clamant més intel·ligència 
que cap carrera. Amb aquest 
esperit hi hauria un bon fu-
tur, clarament va dir Balmes 
que sense principis morals 
fallen.
 Estètica es relaciona 
amb l’art, la bellesa i la sen-
sibilitat, incloent el llenguat-
ge, cridant l’atenció i podent 
ser molt valuosa conservant 
la dignitat, acompanyada 
de valors interiors, si sols és 
exterior pot ser perjudicial re-
forçant el seu ego.
 La ment espiritual és uni-
versal, no pertany a cap or-
ganització, ni a cap grup, ni 
secta, amb capacitat d’una 

ment global, sent responsa-
bles de les seves accions, 
per tant tenen un nivell de 
consciència molt alt, és com 
tenir una creença molt clara 
i segura d’un Déu que tot ho 
controla, estant entregats a 
una visió intuïtiva amb cons-
tant comunicació.
 Aquesta democràcia, 
pensàvem que tindríem lli-
bertat, igualtat i justícia, i pel 
que es veu, és tot el contrari, 
havent-la convertit en dema-
gògia i comissions que ha 
portat aquesta crisi i corrup-
ció, afectant a tots, principal-
ment a la classe mitjana ofe-
gant-los cada dia més i més, 
i sent la més productiva. El 
treballador que té la sort de 
tenir, o trobar un treball amb 
un precari jornal, se li han tret 
tots els beneficis. Així no pot 
continuar, hem de reaccionar 
i lluitar pacíficament perquè 
vingui un canvi de progrés 
amb una gran coalició i nous 
pensaments compatibles pel 
bé comú, no sent com el PP 

puc entendre es deixés cau-
re en l’oblit. A mi em satisfà. 
I aquests veïns que ho han 
fet possible han aconseguit 
de passada, netejar alguns 
carrers d’espectacles que 
la Policia Local -com és 
normal-, no hi feia res. Amb 
la seva, normal també, ino-
perant apatia. Pot ser que 
per alguns esperits molts 
sensibles i patriòtics no la 
considerin prou catalana 
en els seus orígens i ser un 
motiu per no anar-hi. Al no 
tenir cap arrel catalana (?) 
se l’hi ha de fer el buit. No 
crec que aquest sigui el cas, 
però on pot arribar la ceba, 
per a mi és encara avui un 
misteri. El temps que vivim 
fa difícil predir si pot durar, 
però per avui es mereixen 
un fort aplaudiment i tot el 
recolzament possible.

 Ara ja tenim l’estrellada 
a la balconada de l’Ajunta-
ment, fent ben visible quin 
pensament es pot trobar 
qualsevol d’un altra idea 
política. Cap dels partits 
que han governat la ciutat 
s’havia atrevit a tant. Un pot 
pensar que l’altra que one-
ja al Pont de Sant Miquel al 
no tenir aixopluc no reuneix 
les condicions necessàries, 
i amb molt bona fe pot pen-
sar que ara que es tracta 
d’augmentar de vuit a deu 
mil els afiliats al partit un 
lloc d’inscripció adient per 
fer-ho és l’Ajuntament de 
tots. Al meu parer em sem-
bla una manca de finor amb 
una total absència de tacte 
polític.

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

que amb majoria absoluta 
no ha pogut dignificar la 
política espanyola. No es 
pot tenir aquesta passiva  
actitud de vençuts i pensar 
que no puguem influir, per-
què amb aquest silenci ens 
fem còmplices, fent que els 
polítics siguin un referent 
de nosaltres.
 Es poden fer tantes 
eleccions com siguin, però 
si no van acompanyades 
d’uns valors espirituals, 
fàcilment sucumbirem per 
interessos personals per 
egoisme o popularisme. 
Amb l’experiència que ja 
tenim, estem veient que 
quan pugen al poder, can-
vien totalment del que ens 
han promès.
 Einstein deia que temia 
que la tecnologia sobre-
passaria a l’humanitat, i és 
realment el que està pas-
sant amb gran extrem.
 Hem d’informar-nos 
per tant d’aquests abans 
pel bé de tothom, hem 
d’aturar-los, investigar-los 
i reformar-los, això és de-
mocràcia, abans que molts 
quedin marginats, pensant 
en les noves generacions. 
Aquest és el gran repte.

aquest 2% a un 5% per se-
guir creixent com els països 
nòrdics europeus.
 A Balaguer li cal un or-
ganisme autònom de l’ad-
ministració pública que es 
comprometi a millorar l’ocu-
pació de les persones i de 
les empreses. L’IMO s’hauria 
d’impulsar des de la Regido-
ria de Promoció Econòmica 
i Treball de l’Ajuntament. 
L’àmbit territorial d’actuació 
de l’IMO crec que hauria de 
ser Balaguer i el seu entorn 
d’influència socioeconòmi-
ca promovent, en aquest en-
torn, la signatura d’acords 
i convenis amb les entitats 
locals i administracions cor-
responents.  El treball està 
mal repartit. Tothom crec 
es mereix un lloc de treball 
estable ni que només sigui 
a temps parcial, d’unes 3 
hores contribuint amb la 
millora de la ciutat.  I aquest 
canvi pot arribar aviat…
 Ara és l'hora de Bala-
guer. Ara sí, Balaguer!
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 R e c o g n o v e r u n t 
Proceres és un grup 
de recreació medieval 
format pel grup Arnau Mir 
de Tost, i les Dames de 
Salern. La seva missió és 
divulgar part de la història 
medieval, en concret la 
vida quotidiana. 
 Aquest grup ofereix 
a totes les recreacions 
una part didàctica i 
divulgativa, a través 
de tallers i posades en 
escena, de les seves 
investigacions. 

El monestir de les Franqueses 
recupera el seu esplendor de 
l’Edat Mitja amb recreació

 La vida quotidiana, 
organitzant i muntant 
campaments recrea-
cionistes, on hi pot haver 
visites guiades, mostres 
d’artesania, vestimenta, 
armament i moments 
de vida quotidiana, jocs 
populars de l ’època 
medieval .  Aquestes 
activitats i altres són 
les que es van poder 
viure al Monestir de les 
Franqueses el passat 
cap de setmana del 2 i 3 
d’abril.

Trobada d’exalumnes del Gaspar de 
Portolà de la promoció 1991/92
 El passat dissabte 2 
d’abril, a l’escola Gaspar 
de Portolà, es va realitzar 
la trobada d’exalumnes del 

Trobada ex alumnes Gaspar de Portolà

El Grup Giovinetto, finalista del “Oh 
Happy Day” actuarà al Teatre Municipal
 L’AMPA de l’escola de 
música organitza un concert 
pel dia 9 d’abril a les 21h. 
al Teatre Municipal amb 
el grup coral ”Giovinetto” 
f inalista de la darrera 
edició del concurs de TV3 
“Oh Happy Day”, El Cor 
Giovinetto va quedar a un 
pas de guanyar la tercera 
edició del concurs Oh 
Happy Day de TV3.
 Giovinetto és una coral 
formada per joves d’entre 
17 i 20 anys. Giovinetto

centre, en aquesta ocasió,  
la promoció del curs 1991-
1992.
 A la trobada hi van as-

sistir alumnes i mestres, i 
es va celebrar a la mateixa 
escola, on es fa fer un recor-
regut per les instal·lacions 
i després es va projectar 
un vídeo amb fotografies i 
records d’aquells anys.
 Tot seguit es va fer un 
sopar a la mateixa esco-
la, per celebrar el retroba-
ment després de 25 anys, 
i poder recordar anècdotes 
d’aquells anys.
 En aquesta promoció, 
hi havia l’olímpic Albert 
Hermoso que no es va vo-
ler perdre l’oportunitat de 
retrobar-se amb els seus 
companys i mestres d’es-
cola.

Recreació medieval a les Franqueses
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 Després de les curses i la 
caminada, els participants 
es trobaran amb la gran 
Fira dels Somnis. Una fira 
única al món, una fira on 
no es ven res, només es 
dóna. Una fira amb més 
de cent activitats lúdiques 
estructurada en franges 
d’edats, amb espais per a 
jocs i tallers de petit format 
i espais de gran grup. 
 Hi haurà un espai per 
als menors de 8 anys, un 
entre els 8 i els 12 anys i un 
espai per majors de 12 anys.
 Aquesta gran fira estarà 

La Fira dels somnis, un dinar 
amb sorteig de molts regals i 
sessió de ball per acabar

Exposició itinerant de la jornada

ubicada des del pont de la 
variant fins al pont de Sant 
Miquel, de punta a punta 
del parc de la Transsegre.
 A partir de les 14,30, 
tots els participants que 
hagin tret el tiquet abans 
del 10 d’abril, celebraran 
un gran dinar de germanor 
solidari al pavelló del Molí 
de l’Esquerrà.
 Després del dinar hi 
haurà un sorteig de gran 
quantitat de regals dels 
centres comercials i 
famosos, i s’acabarà amb 
un ball.

Més de quatre mil persones es posaran 
la gorra a Balaguer pel càncer infantil

 Com en la resta de ciu-
tats de Catalunya, la inici-
ativa i el projecte solidari 
Posa’t La Gorra a Balaguer, 
neix amb la voluntat de re-
captar el màxim de recursos 
a favor de la l’AFANOC, 
Associació de Familiars i 
Amics de Nens Oncològics 
de Catalunya; per tal de 
finançar tots els serveis, 
accions, projectes i pro-
grames que puguin donar 
resposta a les necessitats 
de les famílies.
 Balaguer ha presentat 
una jornada plena d’activi-
tats que començaran amb 
la cursa amb un recorregut 

totalment urbà, que es cele-
brarà el diumenge 17 d’abril 
amb sortida a les 10h del 
matí del marge esquerra 
del riu Segre. Cursa oberta 
a tothom, amb ganes de 
vèncer qualsevol de les 
dues distàncies proposa-
des, 10km i 5km. També 
s’ha organitzat un recorre-
gut de 3km, amb modalitat 

Gorres solidàries

de caminada familiar.
 Els drets d’inscripció 
per poder-hi participar són 
de 7 euros, que donen dret 
a pitral numerat amb xip 
de control, i gorra obsequi 
identificativa de la jornada.
 La participació a la cur-
sa garanteix disposar de 
servies alternatius i anne-
xos a la mateixa; descarrega 
de diploma commemoratiu 
personalitzat, amb nom i 
temps oficial, foto i vídeo 
d’arribada i accés a l’àlbum 
de la cursa amb un extens 
recull de fotos. També l’ac-
cés als tallers i zona lúdica 
habilitada en els espais 
contigus a l’arribada i actu-
acions varies que amenit-
zaran el matí de la jornada 
atlètica.
 Les inscripcions es tan-
caran el dijous 14 d’abril, o 
quan s’arribi a 2.500 partici-
pants. 

Cartell del Posa’t la gorra Balaguer

Entre les dues curses i 
la caminada s’espera la 
participació d’unes tres 
mil persones que s’han 
inscrit a la jornada
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
--------------------------------------
VENTA xalet unifamiliar 
a 6 minuts de Balaguer. 
Parcel·la urbanitzada de 
2.300 m2, amb piscina i 
barbacoa. Excel·lent situ-
ació. De particular a par-
ticular. Raó: 679212459.
---------------------------------------
SRS. PROPIETARIS: da-
vant la forta demanda 
de pisos, si voleu llogar 
o vendre, ara és el mo-
ment! Vidal Giné Admi-
nistrador de Finques. 
Informació al telèfon: 
973450565.
---------------------------------------
ES LLOGA pis a Vallfogo-
na de Balaguer. 1 hab., 
1 bany, cuina i rentador 
amb balcó. Preu: 270 
euros/mes. Inclòs al preu 
la quota de la comunitat 
de veïns. Raó: 679606061.
---------------------------------------
ES VEN local comercial  
de 80 m2 al c/ Barcelona, 
50. Amb pati posterior. 
Raó: 625521521 (Albert).
---------------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col·legi 
Vedruna. Raó: 973450555.

---------------------------------------
OPORTUNITAT, venda 
de parcel·les aïllades, 
la millor zona de Ba-
laguer. Al costat del 
col·legi Mont-roig, de 
516 m2 d’extensió. Raó: 
676996765.
---------------------------------------
ES LLOGA local al Pas-
seig de l’Estació. Raó: 
625380292. Abstenir-se 
curiosos. Atenc per what-
sapp.
---------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, totalment 
equipat, aire condici-
onat, foc a terra, amb 
vistes al riu. Lloguer de 
pàrquing al c/ Urgell de 
Balaguer. Raó telèfons: 
973447752-639920281.
---------------------------------------
ES LLOGA pis al c/ Do-
mènec Garrové, 120 m2, 
4 hab., 2 banys. Sense 
mobles. Raó: 645051578.
---------------------------------------
ES TRASPASSA llibreria-
papereria a Balaguer. En 
ple funcionament, per 
no poder atendre. Inte-
ressats trucar al telèfon: 
669487954.

---------------------------------------
SI VOSTÈ és propietari 
i vol llogar o vendre el 
seu immoble, vingui a 
Finques Casa Teva, tenim 
gran demanda de pisos 
de lloguers i venta. Fem 
assegurança de cobram-
net i vandalisme. Ens 
trobareu al c/ La Plana, 
31 baixos de Balaguer o 
al telèfon: 670284619.
---------------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
---------------------------------------
PIS LLOGUER/VENTA al 
c/ Urgell, 80 m2, 2 habita-
cions. Amb opció a pàr-
quing.  Raó informació: 
636438420.
---------------------------------------

TREBALL
--------------------------------------
ES PRECISA mecànic 
de l’automòbil per ta-
ller ubicat a Balaguer. 
Enviar Currículum a 
l’e-mail: vxadsuar@
eresmas.com o bé tru-
cant al 973447510.

--------------------------------------
ES PRECISA ajudant 
de cuina per un bar de 
Balaguer. Interessats 
enviar C.V. a: bar.taps@
hotmail.com
---------------------------------------
ARA ÉS L’HORA d’apren-
dre anglès. Nativa dóna 
classes particulars d’an-
glès. Amb possibilitat de 
fer classes de conversa, 
en grups organitzats o bé 
fent classes particulars. 
Cada persona al seu 
nivell adequat. Demana 
ja la teva hora i aprèn an-
glès, escrit i sobretot par-
lat! Interessats truqueu 
al telèfon: 650422582.
---------------------------------------
FAIG CLASSES particu-
lars d’anglès per  estu-
diants d’Educació Pri-
mària, ESO o Batxillerat. 
Demana informació al: 
698383277.
---------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos de 
bodes, bateigs, comu-
nions o qualsevol altre 
esdeveniment. Àmplia 
experiència en el sector 

audiovisual. Demana el 
teu pressupost, sense cap 
compromís. Contacte: 
Dani Arregui. Truca al: 
686774086 o bé per mail: 
daniaso@gmail.com
---------------------------------------
CONSTRUCCIONS RA-
MON. Treballs de pale-
teria, reformes, interi-
ors, teulades, granges, 
vivendes... Preu econò-
mic. Demana informa-
ció!. Raó: 690921832.
--------------------------------------

VARIS
---------------------------------------
COMPRO joguines anti-
gues, scalextric, segells, 
plomes estilogràfiques, 
rellotges antics, còmics 
i llibres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos an-
tigues. Interessats trucar 
al: 676803205.
---------------------------------------
SEÑORA MAYTE, viden-
cia y tarot. Alta magia 
blanca. Horas a conve-
nir. Razón: 656826568-
609135472.

Empresa de Publicitat
i Comunicació, PRECISA:

Personal pel seu departament
COMERCIAL i DISTRIBUCIÓ.
Imprescindible carnet de conduir.
Interessats/ades enviar foto recent

i Currículum Vitae a:
personal@infocomarca.com
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                   disb. i diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
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 7 d’abril a les 8 de la tarda del 14 d’abril CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 14 d’abril a les 8 de la tarda del 21 d’abril SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 d’abril a les 8 de la tarda del 28 d’abril MARCH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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