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 Els mètodes pedagògics que han evolucionat 
adaptant la realitat de les xarxes socials i dels dispositius 
mòbils a l’aula, com ara el «Flipped Classroom», milloren 
el rendiment dels estudiants. A més permeten també 
avaluacions més acurades tenint en compte les diferents 
competències de cada alumne. 
 Després de 4 anys d’experiència «flipped» a l’Escola 
Pia Mataró els professors que l’han implementat 
expliquen que els estudiants gaudeixen més dels 
aprenentatges, treballen molt més a l’aula, i que el treball 
fora de classe és més agraït, manifestant que aprenen 
amb més profunditat els continguts treballats i que se 
senten més competents a l’hora de resoldre problemes. 
 A més, en el cas concret de les flipped el concepte 
«deures» fets d’una manera mecànica i tradicional 
es canvia per una feina més comprensiva i pràctica. 
Aquestes són les conclusions de l’estudi que els docents 
Manel Trenchs, Antoni Aguilar, Lluís Ballarín, Jaume 
Font, Estel Paloma i Ismael Cabezudo han fet per valorar 
aquests 4 anys de treball.
 Amb el títol «La classe inversa, una metodologia 
amb recorregut» els sis professors han analitzat com 
han desenvolupat  el mètode Flipped en 3 matèries: 
Cultura Audiovisual, Història de l’Art i Geografia. De les 
dificultats inicials a l’hora d’aconseguir els materials més 
adients o de vèncer algunes resistències de l’alumnat 
s’ha passat a una constatació molt important de millora 
acadèmica.
 Són èpoques de canvis, i avançar cap a la millora del 
rendiment i l’aprenentatge és la clau de futur de qualsevol 
país, per les noves generacions que s’estan formant.

Xarxes socials i educació

 Si ens fixem amb la se-
nyalització, línies grogues 
en l’únic pas de vianants que 
hi ha davant del CAP, hom 
podria dir que les obres no 
són acabades i que l’edifici 
encara no es troba en funci-
onament. Res més lluny de 

la realitat. Tanmateix, les vo-
reres encara no estan adap-
tades, en aquest lloc de cre-
uament, a tot aquell usuari 
amb mobilitat reduïda que 
hagi de travessar el carrer  
per aquest espai concret.  A 
més a més, l’esmentat pas 
es troba situat no davant de 
la porta principal, sinó per 
aquella que s’utilitzà quan 
l’edifici estava en plena re-
habilitació i que avui es ro-

man tancada o inhabilitada. 
Si anteriorment m’he referit 
a aquest pas com a únic, és 
perquè el proper és a una 
distància considerable i que 
està pensat per arribar més 
aviat al teatre que al centre 
de salut. Sembla evident 
que en aquesta zona cal un 
agençament adequat de 
l’exterior per  tal que la segu-
retat vial estigui garantida, o 
no?
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La Xarxa territorial de Museus de
Lleida i Aran es constitueix a Balaguer

 El conseller de Cultura, 
Santi Vila, va presidir l’acte 
de constitució de la Xarxa 
territorial de Museus de les 
Terres de Lleida i Aran, que 

Xarxa de Museus de Lleida i Aran

Balaguer estalviarà prop de 50.000
euros en consum energètic en un any
 L’ajuntament, preveu 
estalviar prop de 50.000 euros 
a l’any en consum energètic 
gràcies a mesures com la 
renovació de l’enllumenat 
públic, la substitució de 
quadres elèctrics o la reducció 
de potència.  Una de les 
primeres actuacions s’ha dut a 
terme al fer els canvis de focus 
de la muralla, així com també 
a les torres de la passarel·la 
peatonal que dóna accés a 
Pere III i canvi de fanals al c/ 
Montalegre.

 Balaguer va tancar 
el passat diumenge 1 de 
maig amb èxit Fira Q. El 
certamen que la ciutat 
va celebrar el dies 30 
d’abril i 1 de maig, amb 
l’objectiu de potenciar 
els principals sectors 
econòmics del municipi. 
 F i ra  Q  v a  p o d er 
comptar amb més de 
60 activitats paral·leles 
entre demostracions, 
presentacions de pro-
ductes, xerrades, tallers, 
receptes, desfilades i 
concursos. 
 Apart d’aquestes ac-
cions, en el marc de Fira 
Q també s’ha celebrat  la 
X Jornada tècnica de la 

Mel amb el ja consolidat 
concurs de Mels, la V de 
Productes de Proximitat, 
la XXXI Mostra de la coca 
de recapte i samfaina i 
el II Concurs de cuina 
amateur de proximitat de 
les terres de Ponent.
 Entre les novetats 
més destacades, cal as-
senyalar un estand de-
dicat al CEI, el Centre 
d’Empreses Innovadores; 
que la Fira no va tancar 
al migdia i l’organització  
de la primera Fira Jove 
Balaguer dissabte a la 
nit al pavelló del Molí de 
l’esquerrà.
 Degut a l’èxit que ha 
tingut de participació, 
amb el retorn de les em-
preses del sector comerç, 
construcció i habitatge, i 
continuant apostant pel 
sector serveis i restau-
ració, no es descarta fer 
una ampliació del recinte 
firal de cara a l’edició de 
l’any vinent.

Milers de visitants han 
passat per l’edició
d’enguany de Fira Q

Fira Balaguer

La Fira va estar
inaugurada pel
Conseller Jordi Baiget 
i clausurada per
Meritxell Serret

Nou enllumenat públic

va tenir lloc al Museu de la 
Noguera de Balaguer. La 
Xarxa és fruit del conveni 
marc entre el Departament 
de Cultura, la Diputació de 

Lleida, i els titulars dels 10 
museus registrats de les 
comarques de Lleida i Aran 
que s’hi han adherit. 
 La Xarxa territorial de 
Museus de Lleida i Aran 
forma part del sistema de 
xarxes territorials de la Ge-
neralitat de Catalunya, que 
es despleguen en el con-
junt del territori per tal de 
garantir la preservació i la 
difusió del patrimoni moble 
de Catalunya, de manera 
concentrada entre les di-
verses institucions que el 
gestionen, així com resoldre 
els desequilibris territorials 
i de distribució.
 Hi ha uns objectius que 
s’han marcat a quatre anys 
vista, amb accions vincula-
des als grans eixos d’actu-
ació sobre públics, conser-
vació i gestió de museus.

L’acte es va celebrar el passat divendres 6 de maig 
presidit pel Conseller de Cultura, Santi Vila
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El Consell Comarcal acull la jornada de 
pedagogia sistèmica de Ponent

 L’Associació Salut 
Mental la Noguera ha 
fet recentment diferents 
xerrades de sensibilit-
zació als alumnes de 2n 
de Batxillerat de l’IES 
Ciutat de Balaguer i als  
alumnes de 1r i 2n de 
batxillerat de l’Institut 

Almatà. Aquestes acti-
vitats estan emmarca-
des dins el projecte de 
sensibilització comuni-
tària. Concretament en 
aquesta campanya s’ha 
presentat el programa 
“Descobreix: no bloque-
gis la teva salut mental”.

Salut Mental de la Noguera 
ofereix xerrades als instituts

Institut Almatà

Jornada pedagògica

 El dissabte 30 d’abril es 
va portar a terme al Consell 
Comarcal la primera trobada 
de pedagogia sistèmica 
organitzada a Ponent, que va 
comptar amb l’atenció d’uns 
80 assistents. 
 Un equip de mestres que 
formen el Grup de Treball 
de Pedagogia Sistèmica 
de Ponent, conjuntament 
amb el Centre de Recursos 
de la Noguera van ser els 
o rgan i t zadors .  Mercè 
Treveset,  pionera a l’Estat 
i a Catalunya i autora d’un 
bon grapat de llibres, va 
ser l’encarregada de fer 
la conferència inaugural. 
Després, diferents membres 
del grup de treball van explicar 
experiències portades a terme 
dins del paradigma de la 
pedagogia sistèmica.

El passat dissabte 30 d’abril amb la presència d’una 
vuitantena d’assistents d’arreu de les comarques de 
Ponent, organitzat amb el Centre de Recursos
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Homenatge a la centenària Genoveva 
Camps de la Residència Sant Domènec
 El 27 d’abril  va tenir lloc 
la celebració del centenari 
de la Sra. Genoveva Camps 
i Pijuan. Nascuda a Cubells i 
resident al centre des de fa 1 
any. Dirigí l’acte el President 
de l’Associació- Residència 
J a u m e  C a m a r a s a , 
acompanyat de l’Alcalde 
de Balaguer, la Presidenta 
del Consell  Comarcal, 
el Director Dels Serveis 
Territorials del departament 
de treball, afers socials i 
família a Lleida.

 C i e n t í f i c s 
internacionals porten a 
terme mesuraments a 
Balaguer per analitzar la 
qualitat del cel, ja que el 
municipi està molt proper 
a la zona de la serra del 
Montsec, el cel de la qual 
compta amb la certificació 
Reserva Starlight.
 Aquests científics, 
doncs, són els que hauran 
de confirmar que el cel 
del Montsec manté la 
seva qualitat, una qualitat 
extraordinària, cosa que 

cal mantenir i explotar 
turísticament.
 En funció del que 
c o n s t a t i n  a q u e s t s 
m e s u r a m e n t s , 
l’ajuntament podria haver 
de prendre algun tipus 
de mesura tot i que es 
confia que el resultats 
siguin positius després 
de les mesures que ja 
està prenent l’ajuntament 
per reduir la contaminació 
lumínica. Recordem que 
l’any 2013 la Fundació 
Starlight, un cop duta a 
terme l’avaluació de les 
auditories realitzades, 
va acordar la concessió 
del certificat de Destí 
Turíst ic  Starl ight  al 
Montsec i posteriorment 
la certificació de Reserva 
Starlight, és a dir, de cel 
excel·lent.

Científics europeus
comproven la qualitat del cel 
del Montsec

Trobada de científics

Durant dos dies van 
prendre mesuraments 
a Balaguer per
comprovar la qualitat 
del cel

Un moment de la Festa

L’Associació de Balaguer Nexes Socials 
organitza pel proper dia 27 una xerrada

 Les xerrades, a càrrec 
d’entitats especialitzades 
i de professionals experts 
pretenen apropar els conei-
xements tècnics i científics 
a la ciutadania, amb un llen-
guatge planer i proper amb 
l’objectiu d’apoderar i donar 
eines a les famílies que viuen 
amb persones grans, perso-
nes diverses funcionalment 
o amb discapacitat i que 
viuen una situació de depen-
dència.
La primera xerrada serà el 
divendres, 27 de maig, a les 
8 del vespre, al casal Lapa-
llavacara, sota el tema: “És 
habitable la nostra llar en si-
tuacions de dependència?”.Xerrada a Térmens de Nexes Socials

És la primera xerrada inclosa dins d’un cicle sobre 
l’envelliment, cures, gènere i dependència
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El gastrònom Josep Maria Morell en un 
curs d’estiu a la facultat de Farmàcia
 El gastrònom balaguerí, 
Josep Maria Morell oferirà 
algunes de les classes a 
la Universitat d’Estiu de 
Farmàcia i Biologia, sobre 
cuina i aliments.
 Morell oferirà més con-
cretament una conferència 
sobre la cuina i el cafè, de 
com es confecciona un 
irlandès i la millor manera 
per degustar-lo. Així com 
també de la evolució de la 
cuina catalana amb el pas 
dels anys.
 Morell participarà jun-
tament amb d’altres pro-
fessors de les facultats de 
Farmàcia, Biologia, Ciènci-
es fisiològiques i nutrició.

Firmen un conveni de col·laboració entre
la Fundació PIMEC de Catalunya i el consell

Taller de la Federació Europea 
d’estudiants de Psicologia a 
l’Escola Pia

Taller a l’Escola Pia

Dissenyat per a joves 
de 14 a 18 anys i per 
crear consciència de 
problemes de salut 
mental

Conveni de col·laboració

 El passat dimecres 
27 d’abril dues alumnes 
u n i v e r s i t à r i e s  d e 
psicologia, l’Helena i 
la Irene van realitzar a 
l’Escola Pia de Balaguer 
u n  t a l l e r  e d u c a t i u 
anomenat «Mind the 
M i n d :  c o m b a t e n t 
l’estigma dels trastorns 
mentals», que forma 
part de la campanya 
de la EFPSA (Federació 
Europea d’Associacions 
d ’ E s t u d i a n t s  d e 

Ps i c o lo g ia )  a m b  la 
finalitat de facilitar la 
difusió d’informació 
sobre  e ls  t ras torns 
m e n t a l s ,  e l i m i n a n t 
estigmes sobre ells  i 
creant un impacte positiu 
en la societat.
 El  tal ler ha estat 
dissenyat per als alumnes 
de 14 a 18 anys de l’Escola 
Pia de Balaguer per tal 
de crear consciència 
d e l s  p r o b l e m e s  d e 
salut mental, promoure 
el debat per eliminar 
l ’estigma i fomentar 
l ’empatia cap a tots 
els individus afectats 
per trastorns mentals, 
ja que actualment, una 
de quatre persones a 
la nostra societat i són 
afectades.

Facultat de Farmàcia, lloc de les classes

Parlarà sobre la cuina i el cafè, com fer un bon
irlandès i sobre la evolució de la cuina catalana

 El Consell Comarcal 
de la Noguera ha firmat un 
conveni de col·laboració amb 
la Fundació PIMEC - Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya 
per al desenvolupament del 
projecte Relleu Generacional 
adreçat a assegurar la 
continuïtat de les empreses 
familiars.  Amb la dada que 
més del 80% de les empreses 
de Catalunya són familiars, 
és imprescindible evitar 
que aquest tipus d’empresa 
desaparegui.



8 >> C O M A R C A

La Sentiu de Sió realitza tasques de
sanejament dels arbres del poble

 L’Ajuntament de la 
població noguerenca de 
la Sentiu de Sió, ha dut a 
terme durant les darreres 
setmanes les diferents 
tasques de tala i sanejament 
de diferents arbres en mal 
estat que comportaven 
perill per a les persones i 
instal·lacions de la zona 
esportiva de la Sentiu i 
també de l’escola Mare de 
Déu de la Guardiola.
 U n  c o p  r e a l i t z a t 
els treballs, el perill ha 
desaparegut pels usuaris 
d’aquests equipaments i ara 
s’ha millorat estèticament 
les zones a part de no 
esdevenir cap perill.Zona de les piscines de la Sentiu de Sió

Acabades les obres de millora de la 
teulada de l’Ermita de Pedra d’Àger
 Les obres de reparació 
de la teulada de l’ermita de 
Pedra estan acabades. 
 Fou al gener d’enguany 
quan la Parròquia, l’Ajun-
tament i la Fundació Arnau 
Mir de Tost varen iniciar la 
campanya de recollida de 
fons per fer aquesta obra.
 Agrair tothom l’esforç 
que s’ha fet, ja sigui econò-
micament o des de fer-ne 
difusió, per poder ajudar 
a la conservació d’aquest 
patrimoni.

Els que estaven a la vora de la zona esportiva i de 
l’Escola Mare de Déu de la Guardiola

 Les Avellanes van 
acollir el passat dia 21 
d’abril, la sisena edició 
de la jornada de turis-
me rural, sota el tema 
“Innovació en la gestió i 
captació de reserves en 
els mercats internacio-
nals”, en la qual hi van 
participar una cinquan-
tena de persones, orga-
nitzada pel Departament 
d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca i Alimentació, 
i l’Ajuntament de Les 
Avellanes i Santa Linya, 
amb la col·laboració de 
l’Associació d’Allotja-
ments de Turisme rural 
de La Noguera i Turalcat. 
 S ’ h a  a b o r d a t  e l 
tema per representants 
diferents tour operadors, 
dels canals de venda, 
de la gestió de tot el 

procés de reserves i dels 
calendaris d’ocupació 
i n t e g r a t s ,  e n  e l s 
allotjaments rurals.
 Pensant sempre en 
el futur del sector del 
turisme rural ,  es va 
convidat a la jornada 
a  r e p r e s e n t a t s  d e 
l’administració pública, 
on a través d’una taula 
rodona van mostrar totes 
les accions del sector 
públic i el teixit associatiu 
que posen a l’abast dels 
propietaris d’allotjaments 
per a promocionar el 
turisme rural català.
 La jornada es va 
cloure amb una visita 
guiada per l’agrobotiga 
“El rebost del Montsec” 
de les Avellanes i  a 
l’Ermita de Sant Urbà de 
Santa Linya.

Les Avellanes acull la VI
Jornada de Turisme amb més 
de 50 participants

Jornada de Turisme

Ermita de Pedra
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Albesa inicia el projecte Compartim 
Xarxes Socials amb joves i grans

 El passat 12 d’abril un 
grup d’unes 50 persones 
veïns dels pobles de 
Tartareu, Les Avellanes, 
Santa Linya,  Os de 
Balaguer i  Balaguer 
van realitzar una sortida 
cu l tura l  v is i tant  e l 
Monestir de Santa Maria 

de Pedralbes. 
 L a  t a r d a  e s  v a 
c o m p l e t a r  a m b 
l’assistència de públic al 
programa «Divendres» 
de TV3. 
 La jornada va ser molt 
valorada pels participants 
a l’excursió.

50 veïns de la Noguera Alta 
fan una visita a Barcelona

Sortida a Pedralbes

Compartim a Albesa

 El Consell Comarcal 
ha iniciat per segon any 
consecutiu el Projecte 
Compartim a la comarca 
de la Noguera. El dissabte 2 
d’abril va començar l’activitat 
Compartim Xarxes Socials a 
Albesa, en la qual col·laboren 
l’Oficina Jove de la Noguera, 
la regidoria de Cultura 
d’Albesa, l’Associació Veu 
del Jovent d’Albesa i la Llar 
de Jubilats Sant Josep. 
 Fins al dia 21 de maig, 
cada dissabte de les 11.30 
h a les 13.00 h, a l’Aula 
d’Informàtica cedida pel 
CEIP L’Àlber, joves i grans 
compartiran coneixements 
sobre com funciona el correu 
electrònic, com millorar l’ús 
dels cercadors a Internet, o 
com utilitzar xarxes socials 
com facebook, instagram 
entre altres.

Fins al proper dia 21 de maig, tots els dissabtes al 
matí comparteixen els seus coneixements sobre
xarxes socials i internet a Albesa
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 L’Espai Cultura, Art 
i Música del Monestir 
de les Avellanes, en 
c o l · l a b o r a c i ó  a m b 
l’Associació de Tragó 
de Noguera exposa del 
30 d’abril al 5 de juny 
la mostra fotogràfica 
«Tragó de Noguera. No 
a l’oblit» de l’artista 
Miquel Rius, veí del 
poble desaparegut. 
 E s  t r a c t a  d ’ u n a 
exposició de fotografies 
que es va impulsar l’any 
2012 per l’Associació de 
Tragó de Noguera, en 
motiu del 50 aniversari 
de l’èxode forçat dels 
veïns del poble, a causa 
de la construcció del 
pantà de Santa Anna.   

El Monestir d’Avellanes acull 
una exposició fotogràfica de 
Tragó de Noguera

Un recull de
fotografies fet per
Miquel Rius de
diferents persones i 
indrets de Tragó

Comença un nou cicle de conferències
organitzat pel Cercle de Promoció

Jordi Baiget a la inauguració de Fira Q 2016

El conseller Jordi Baiget obrirà el cicle sota el títol 
“El marc institucional, econòmic i territorial en una 
Catalunya independent” 

Mostra dels fons municipals que es 
conserven a l’Arxiu de la Noguera

 L’Arxiu Comarcal de 
la Noguera (ACN) i  el 
Consell Comarcal de la 
Noguera oferiran a cada 
poble una Mostra dels 
documents històrics dels 
fons dels ajuntaments de la 
Noguera que es conserven 
actualment a l’ACN.
 La jornada prevista 
vol donar a conèixer els 
documents municipals que 
ara, amb el pas del temps, 
han esdevingut històrics 
i apleguen una part de la 
història de cada poble i per 

això cal preservar.
 Amb aquesta actuació, 
es clou el projecte iniciat 
l ’any 2006 per  l ’Ar xiu 
Comarcal de la Noguera, 
juntament amb el Consell 
Comarcal de la Noguera, 
amb la finalitat de preservar 
el patrimoni documental 

Mostra de documents

Oferiran una Mostra a 
cadascun dels pobles 
que tenen els documents 
històrics custodiats a 
l’Arxiu Comarcal

dels ajuntaments de la 
comarca.
 Actualment ,  i  f ru i t 
d’aquest  projecte,  els 
fons municipals  es poden 
consultar a l’Arxiu o també 
per internet, ja que la 
informació està a la xarxa 
per una fàcil consulta.

 Miquel Rius ha recollit 
més de 30 fotografies 
d ’ indrets ,  persones, 
celebracions i  altres 
e s d e v e n i m e n t s  q u e 
immortalitzen el poble 
de Tragó de Noguera just 
abans que aquest fos 
engolit per les aigües 
del pantà. Un recull molt 
emotiu per les persones 
que hi van viure, familiars 
i amics.
 L ’ o b j e c t i u  d e 
l’exposició és recordar i 
no oblidar com els veïns 
de Tragó de Noguera 
van haver d’afrontar 
l’abandonament forçós 
del seu poble, desprenent-
se de tot el que tenien i de 
tot el que els identificava, 
sense tenir cap altra 
opció, abandonant part 
de la seva vida sota 
l’aigua. 
 L’acte inaugural de 
l’exposició va ser el passat 
dissabte 30 d’abril a les 18 
h., a la Sala Capitular del 
Monestir de les Avellanes.

Exposició fotogràfica sobre Tragó

 El proper divendres 
20 de maig, el Cercle de 
Pr o m o c i ó  E c o n ò m i c a 
i iniciatives de Balaguer 
i Comarca organitza un 
nou cicle de conferències, 
sota el tema “El marc 
institucional, econòmic i 
territorial en una Catalunya 
independent” a càrrec 
del Conseller d’Empresa 
i  C o n e i x e m e n t  d e  l a 
Generalitat de Catalunya, 
Jordi Baiget amb el títol 
de «Reptes i possibilitats 
e c o n ò m i q u e s  e n  u n a 
Catalunya independent» 
a partir de les 20,30 hores 
a  la  Sa la  d ’Actes  de 
l’Ajuntament de Balaguer.
 A les 22 hores i  al 
restaurant Cal Xirricló hi 
haurà un sopar col·loqui 
amb la presència del mateix 
conseller.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Terra i aura

Rostoll, guaret, reboll, mànec d’esteva.
Terrós, alzina, gra, cugula i herba.
Sojorn, gisca d’hivern a la intempèrie.
Ribàs, revolts antics, collita rància.

Saó, espiga, fruit, terra agraïda.
Cugula, solc, pendent, sequera llarga.

Celístia, binar, gran matinada.
Tractor, conreu, profit, lluny d’haveries.
Olives, vi, saió, feines opaques.
Ressol, regust, confí, terra promesa.

Pagès.
Innata vocació d’ànima blanca.

Esteva – part de l’arada per on l’agafa el pagès.
Gisca – vent gelat.
Celístia – claror del cel.
Binar – llaurar la terra per segona vegada.
Haveria – bèstia de càrrega.
Saió – peça de terra cultivable.
Ressol – reverberació del sol.
Regust – sabor desagradable que deixa alguna cosa.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Aquesta és la prime-
ra novel·la de la jove i 
premiada autora Alissa 
Ganiéva, una veu única i 
molt celebrada en la lite-
ratura russa contemporà-
nia.
 La història gira al 
voltant de Xamil, un pe-
riodista jove de Makhac-
hkala (Rússia), i la seva 
reacció, o més aviat in-
acció davant dels rumors 
que corren que el govern 
rus està construint un 
mur per separar les zones 
musulmanes del Caucas 
de la resta de Rússia.
 En Xamil voldria se-
guir amb la seva vida com 
si no passés res, però la 
inquietud s’escampa i la 
tensió creix, i quan co-
mença a córrer la sang el 
jove ja no pot permetre’s 
seguir ignorant la violèn-
cia que l’envolta.
 L’autora narra la his-
tòria del declivi d’una 
societat estripada pels 
extremistes. Una novela 
realista, encara que amb 
una premisa poc típica. 
Amb disturbis, protestes, 
assemblees organitzades 
per grups religiosos i èt-
nics, per afrontar la crisi. 
Al mateix temps que es 
veu solidaritat i germanor, 
hi ha armes i extremistes.

Temps de família
Autor: Tània Juste
Gènere: Novel·la hist.

 En Bonaventura Gi-
ner, indiano retornat de 
Cuba el 1898, s’estableix 
a les terres de la seva in-
fància i posa en marxa un 
pla per convertir l’antic 
mas familiar en el centre 
d’un veritable imperi vi-
nícola al Penedès. A tra-
vés de les vides de tres 
generacions dels Giner, 
dels seus amors clandes-
tins, els odis fraternals i 
els assassinats sense re-
soldre, l’autora va teixint 
una trama tan atractiva  
i enlluernadora com els 
camps de vinyes que pro-
tagonitzen aquesta his-
tòria. Un retrat fidel d’un 
temps i d’un país, una 
novel·la que retrata uns 
homes i unes dones que 
van lluitar per refer unes 
terres devastades per la 
plaga de la fil·loxera a fi-
nals del segle XIX i que 
van encetar el segle XX 
en un món rural en plena 
transformació. L’explica-
ció de formar part d’una 
nissaga, el relat de la vida 
d’un home que basteix 
un imperi vinícola del no-
res i els seus fills repre-
senten la generació de 
l’abundància, fent front a 
la guerra civil i a la post-
guerra, amb les seves ad-
versitats i contradiccions.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

La muntanya de la festa
Autor: Alissa Ganiéva
Gènere: Novel·la

 L’Hug té una gran col-
lecció de pors. El que ell 
no sap és que les històri-
es de fantasmes, bruixes, 
gegants i llops l’ajudaran 
a superar les nits més fos-
ques quan és al llit. Per-
què, amb amor i tendresa, 
qui té por?
 Les il·lustracions, di-
vertides, expressives..., 
tendeixen a l’exageració 
de personatges i situaci-
ons i resolen amb imagi-
nació els molts moments 
de foscor amb punts de 
llum  que il·luminen el 
conjunt. La complexitat 
de la història, la poca fluï-
desa sintàctica, la falta de 
direcció argumental, fan 
que per a petits lectors, 
calgui l’acompanyament 
d’un adult per entendre’n 
bé el contingut.
 Aquest llibre, amb for-
mat apaïsat, de tapa dura 
i espai generós per a les 
il·lustracions, inclou un 
DVD adaptat a la llengua 
de signes de les paraules, 
el conte animat narrat 
en la llengua de dignes i 
veus en off, i una cançó 
per cantar amb les veus 
i les mans. Un llibre pen-
sat per acostar als nens 
i nenes que tinguin difi-
cultats i que no es perdin 
aquest relat.

L’Hug el poruc
Autor: Mercè Ubach
Gènere: Infantil (+6)
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Maria Pedra de l’Escola Pia i l’Escola de 
la Ràpita guanyadors del Pilarín Bayés

 La solidaritat va ser 
e l  tema proposat  per 
l’organització del Premi de 
contes escrits per nens i 
nenes, que convoca Editorial 
Mediterrània i l’Obra Social 
de Sant Joan de Déu, adreçat 
a escolars d’educació 
primària de Catalunya. 
En aquesta edició s’han 
presentat un total de 1.021 
contes procedents d’escoles 
de tot Catalunya, i s’han 
escollit 15 contes guanyadors 
(5 de cicle inicial, 5 de cicle 
mitjà i 5 de cicle superior).
 Els contes premiats 
seran publicats per Editorial 
Mediterrània il·lustrats 
per la Pilarín. Als crèdits, 
hi apareixeran els noms i 
cognoms dels autors dels 
textos publicats, així com 
la seva edat, l’escola, la 
població i el/la mestre/a o 

Alumnes del cicle inicial de l’Escola de la Ràpita

El tema proposat en els contes d’enguany era la 
solidaritat, adreçat als escolars de primària de tota 
Catalunya convocat per Editorial Mediterrània

coordinador/a. També es farà 
esment de les altres escoles 
que hagin participat en el 
premi Pilarín Bayés.
 L’alumna Maria Pedra 
Cabezas de 5è de primària de 
l’Escola Pia ha estat una dels 
quinze premiats pel jurat del 
tretzè premi Pilarín Bayés. 
La Maria, sota el pseudònim 
Fog, ha guanyat el premi amb 
el seu conte “En Fog”.
 L’Escola de la Ràpita 
també  ha estat guardonada 
al concurs literari «Pilarín 
Bayés». L’alumnat de Cicle 

Inicial participava amb el 
conte  titulat «El molinet de 
la Paula» que va ser elaborat 
per tota la classe i va obtenir 
el cinquè premi de Catalunya 
de la seva categoria.
 El passat 23 d’abril es van 
fer públics els guanyadors al 
programa especial de Sant 
Jordi emès a TV3. A part es 
convocarà a totes les escoles 
participants a una gran festa 
que tindrà lloc a finals de mes 
de maig per fer el lliurament 
dels premis als autors dels 
contes guardonats.Maria Pedra alumna de l’Escola Pia
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Classificació
Primera Catalana

1. Castelldefels ............64
2. Santboià  ..................61
3. Balaguer ................. 60
4. Vilanova ...................58
5. Igualada ...................57
6. Lleida B ....................52
7. Suburense ...............51
8. Vista Alegre .............50
9. Jesús i Maria ...........48
10. Sant Ildefons .........44
11. Vilaseca ..................43
12. Rapitenca ...............38
13. Viladecans .............36
14. Terrassa ..................36
15. Reddis ....................29
16. Amposta .................24
17. Torredembarra ......16
18. Catllar  ......................3

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. A. Fernández .... 20
2. S. Galcerán ........ 6
3. I. Forntana .......... 5
4. Yerai Darias ....... 4
5. G. Soldevila........ 4
7. M. Sánchez ........ 3
8. I. Solanes ........... 3
9. J. Clivillé ............ 3
10. M. del Águila ... 2
11. P. Solanes......... 2

Adrià amb quatre gols 
en els dos darrers par-
tits ja suma vint gols 
i es col·loca entre els 
primers classificats 
dels golejadors de Pri-
mera Catalana. També 
cal destacar les apor-
tacions golejadores 
d’Ivan Fontana que ja 
ha marcat 5 gols , tres 
en els darrers partits 
d’aquesta fase decisi-
va de la lliga.
 D’altra banda tam-
bé cal destacar la fei-
na del porter Alfred 
Peguero, porter menys 
golejat de la categoria 
i que està en camí de 
tornar a aconseguir el 
premi al millor porter 
de la Primera Catala-
na.

Joan Martínez

Propers encontres

15/05/2016 --  12 h
Camp  Municipal 

de Viladecans
Viladecans| Balaguer

-------------------------------------
22/05/2016  --  18 h

Camp Municipal 
de Balaguer

Balaguer| Vista Alegre

El C.F. Balaguer porta quatre victòries 
consecutives i manté totes les opcions
FUTBOL>> Els
balaguerins han sumat 
13 dels últims 15 punts i 
mantenen totes les
opcions d’ascens

01/05/2016

BALAGUER 4
JESÚS I MARIA 1

 El Balaguer ja porta 
quatre victòries consecu-
tives davant Terrassa, Vila-
nova, Jesús i Maria i Am-
posta i cinc partits sense 
perdre, fet que l’ha portat 
a la zona privilegiada de la 
classificació, amb 60 punts, 
i amb totes les opcions 
d’aconseguir l’ascens a 
Tercera Divisió, quan tant 
sols falten tres partits per 

balaguerins van desfer-se 
amb facilitat del Jesús i 
Maria, a casa, amb un partit 
treballat en el que no van 
donar cap opció als homes 
que entrena el tècnic Tei-
xidó, un vell conegut del 
futbol tarragoní.
 Ivan Fontana es va avan-
çar en la primera part, i 
Adrià Fernández de penal 
de jugada personal sen-
tenciava el partit amb dos 
gols en dos minuts. Un gol 
dels tarragonins faltant 
cinc minuts pel final va 
ser contestat pel quart gol 
balaguerí, obra de Clivillé 
que deixava el marcador en 
el 4-1 definitiu.
 El passat dissabte, els 
homes de Jordi Cortés van 
visitar el camp de l’Ampos-
ta, que només li valia la 
victòria si volia mantenir 
un mínim d’opcions de 
salvar la categoria. Però 
novament Adrià Fernández 
va sentenciar l’encontre 

acabar la temporada. Els 
balaguerins es desplacen 
aquest diumenge al camp 
del Viladecans, per rebre 
set dies més tard, al Vista 
Alegre i acabar la lliga al 
camp del Torredembarra, 
equip que ja ha consumit 
el descens a Segona Cata-
lana.
 En  e ls  dos  par t i t s 
d’aquesta quinzena, els 

07/05/2016

AMPOSTA 0
BALAGUER 2

Juanjo treu una pilota en defensa

Joan s’en va d’un atacant del Jesús i Maria

amb dos gols a la segona 
part, que també servien per 
enviar l’Amposta a la Sego-
na Catalana per la propera 
temporada.
 Els balaguerins conti-
nuaran lluitant fins al final 
per tal d’intentar assolir un 
desitjat ascens, justament 
l’any en que Balaguer ce-
lebra el centenari de l’ar-
ribada d’aquest esport a la 
ciutat, l’any 1916.
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La marxa Montsec-Montsec del proper 
21 de maig arriba als 1040 inscrits 

 El passat divendres 
6 de maig, 400 escolars 
de 5è i 6è de primària 
dels centres educatius 
de Balaguer van partici-
par a la Diada Olímpica, 
dins del Pla municipal 
de Dinàmica educativa 
de Balaguer, amb la col-

laboració de l’Associació 
de Joves de Balaguer.
 E ls  a lumnes van 
practicar futbol, tennis, 
badminton, bàsquet, na-
tació, hoquei, hip hop, 
tennis taula i futbol sala 
a les instal·lacions muni-
cipals.

400 alumnes de primària a la 
Jornada Olímpica

Jornada Olímpica

Presentació de la Marxa Montsec-Montsec

 La vuitena edició de 
la Marxa Cicloturista del 

La vuitena edició arriba al seu record de
participants havent-se tancat les inscripcions dotze 
dies abans de la prova amb 1040 inscrits

Montsec-Montsec arriba 
aquest any a la seva 8a 

edició amb més d’un miler 
de participants procedents 
de tota Catalunya, l’Aragó, 
el País Basc, França i 
Andorra que participen a la 
Marxa. 
 Així ho han indicat els 
organitzadors de la marxa 
que se celebrarà el pròxim 
21 de maig a Balaguer, des 
de les 8 del matí.
 Una de les novetats 
d’aquest any és el canvi de 
denominació de les rutes 
llarga, mitjana i curta que es 
denominaran: Gran Fondo 
(190 km/3.300 m), Medio 
Fondo (140 km/ 2.050 m) i la 
Challenge (80 km/1.300 m), 
respectivament.
 La sortida de la prova 
serà a Balaguer al pavelló 
d’Inpacsa, lloc on també 
serà l’arribada.
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L’Atleta Pol Fernández guardonat amb 
el reconeixement de la Generalitat

 Acte de reconeixement 
per la Generalitat de Catalunya 
als esportistes i entitats 
que al 2015 van fer podi als 
campionats d’Espanya i 
campions de Catalunya.
 L’atleta balaguerí Pol 
Fernández va fer medalla 
de bronze al campionat 
d’Espanya de cros per clubs 
amb la Joventut Atlètica de 
Sabadell, i 4art al campionat 
de Catalunya de 5.000 m a 
pista aire lliure.
 Varis 5.000 tant en pista 
com a curses populars com 
cursa bombers i guanyador 
de 3 curses de 10km durant 
l’any 2015. Actualment està 
recuperant-se d’una lesió.Pol Fernández guardonat

Els atletes del Pedala.cat fan bons
resultats en les diferents proves on van
ATLETISME>> L’atleta 
infantil Aida Alemany va 
aconseguir un meritori 
tercer lloc al Campionat de 
Catalunya de Cros de Girona 
i va quedar primera en el 
XXXIV Cros Intercomarcal de 
Juneda, mentre que Miriam 
Pérez va ser segona, Andrea 
Alemany 4a i Eric Gràcia 
va ser 3r. D’altra banda 
Jana Utge va fer una gran 
marca amb un temps de 4,4’’ 
als 1000 metres a la pista 
coberta de Sabadell.

ATLETISME>> Per haver guanyat la medalla de 
bronze al Campionat d’Espanya de Cros per clubs

El CEN Balaguer ha 
aconseguit 31 podis en 
el III Trofeu Albert Barri 
disputat el  dissabte 
30 d’abril  organitzat 
pel CEN Balaguer en 
memòria del nedador i 
entrenador del club, amb 
la participació de més de 
400 nedadors de 10 clubs 
a nivell català i d’Aragó.

Les 8 medalles d’or 
aconseguides pel Jordi 
Suñé, l’Arnau Pifarré(2), 
Silvia Bo, Alexandra 
Pa p e l l ,  A u r e m b i a i x 

Pifarré, Aitor Morales i 
Anna Balagueró.

L e s  9  m e d a l l e s 
d’argent per a Cristina 
Palacín, Jordi Suñé,  
Aina Torrubiano, Aitor 
Morales, Ares Perera, 
Núria Pallé, Emma García 
i els relleus de 4x25 lliures 
prebenjamí (Ada Castell, 
Oriol Viola, Joel Farré e 
Isona Blasi), i el de 6x50 
lliures Aleví (Angel López, 
Aurembiaix, Alexandra, 
Aina, Aitor i Joan).

I finalment les de 
bronze per Joel Farré, 
Alexandru S. Heghies, 
C r i s t i n a  P a l a c í n , 
H e l e n a  Ro c a ,  S a r a 
Puigarnau, Laia Palacín, 
Pere Barbosa, Hector 
Camarasa ,  Jasmina 
Peró, Joan Bonet (2), 
Aurembiaix Pifarré.

400 participants al III Trofeu 
Albert Barri celebrat el 30 
d’abril a Balaguer

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> Amb la 
participació de clubs 
esportius d’arreu de 
les comarques
catalanes i d’Aragó

Podi per Aida Alemany al Cros de Girona
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Alumnes de l’Àngel Guimerà celebren 
el Dia Mundial de l’Activitat Física

 El passat dimecres dia 
6 d’abril l’escola Àngel 
Guimerà va celebrar el 
Dia Mundial de l’Activitat 
Física. La finalitat d’aquesta 
jornada és fer conscients als 
alumnes dels beneficis que 
comporta per a la nostra 
salut l’adquisició de bons 
hàbits saludables així com 
integrar dins la nostra vida 
diària l’exercici físic.
 Al llarg del dia es van 
realitzar diferents activitats 
relacionades amb els hàbits 
saludables i la pràctica 
de l’esport. La jornada va 
finalitzar a la tarda amb una 
gimcana organitzada des de 
l’àrea de l’Educació Física.Jornada d’Activitat Física a l’escola Àngel Guimerà

Presentació de l’onzena edició del Tecni 
Camp dels Pirineus
 La setmana passada 
es va presentar l’onzena 
edició, del Tecni Camp dels 
Pirineus que dirigeix el 
jugador i entrenador Juanjo 
Tenorio i que s’organitza 
conjuntament amb l’Escola 
Pia ,  acompanyat  dels 
entrenadors Dani Valls, de 
futbol sala, Francesc Almira 
de bàsquet i d’Enric Farreny 
de futbol, i que se celebrarà 
del 26 de juny al 2 de juliol 
a Rialp. Les inscripcions ja 
estan obertes.

Els tres Jutjats ja ofereixen els seus serveis als nous 
equipaments del carrer Pintor Borràs

 Els passat dissabte 30 
d’abril el Balaguer Villart 
Logístic aconseguia 
una victòria que a priori 
semblava impossible, 
al guanyar per 4 a 1 
al totpoderós UCAM 
Cartagena, l’equip que 
portava anys sense perdre 
un partit i que ha guanyat 
en els darrers anys la 
lliga de Superdivisió, 
amb un pressupost i una 
plantilla fora de l’abast 
de qualsevol altre club 
d’Espanya.

 Una vegada més, 
una de les claus de la 
victòria va ser, d’entrada, 
l ’ a l i n e a c i ó  q u e  v a 
presentar l’entrenadora 
Anna Biscarri, buscant 
sempre els creuaments 
m é s  f a v o r a b l e s  i 
imprevistos, i que un 
cop més va sorprendre a 
l’equip rival.
 El passat dissabte 7 
de maig, les balaguerines 
van imposar-se per 0-4 
al Mataró, i ara estan 
a una sola victòria per 
aconseguir el títol de la 
Superdivisió, per primera 
vegada a la història. El 
Balaguer només depèn 
d ’e l l  mate ix .  Sense 
expectatives excessives, 
guanyant un dels dos 
encontres que li falten,  
contra el Calella i l’Irún.

El Balaguer Villart Logístic a 
un pas de guanyar la
Superdivisió femenina

Tennis Taula Balaguer

TENNIS TAULA>> Si 
guanyen un dels dos 
partits d’aquest cap 
de setmana, ja tenen 
guanyada la lliga

Presentació amb els entrenadors i el director de l’Escola Pia
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 El passat diumenge 1 
de maig, es va organitzar 
una nova activitat per 
celebrar el 10è aniversari 
de l’escola municipal 
de Gimnàstica Rítmica, 
amb la Freestyle Dance 
BLG, en la seva 3a edició 
i en format de competició 
que es va conservar 
amb respecte l’edició 
anterior que tant èxit va 
acollir entre les escoles 
participants, i que no 
va decebre als més de 
700 assistents al Teatre 
Municipal de Balaguer.
 L a  c o m p e t i c i ó 
o r d e n a d a  p e r  t r e s 
categories diferents, 
infantil, júnior i sènior, 
va acollir més de 200 

200 dancers participen a la 
Freestyle Dance BLG celebrada 
al Teatre municipal

Van omplir el Teatre 
de gom a gom amb 
vora 700 espectadors 
que van gaudir de 
l’espectacle

d a n c e r s  m o s t r a n t 
un  exce l · lent  n ive l l 
d’execució i justificant la 
moda que s’està portant 
d’aquesta modalitat de 
ball en els més joves, 
amb una gran seguit 
d’adeptes i aficionats. 
 L e s  e s c o l e s  d e 
Balaguer hi  van ser 
p r e s e n t s ,  a m b  l a 
Companyia de Dansa 
Montse Miret,  l ’Aula 
municipal de Dansa i 
l’Escola Municipal de 
Gimnàstica Rítmica; 
r e f o r ç a d e s  p e r 
companyies de Tàrrega, 
Bellpuig, Lleida, Borges, 
Ro s e l l ó ,  B e l l p u i g  i 
Guissona.
 L’ a c t e  v a  e s t a r 
acompanyat per l’esperat 
espectacle 4 herman@s 
de la companyia Brodas 
B r o s s ,  o n  t o t s  e l s 
assistents i participants  
van poder gaudir d’aquets 
grans  profess ionals 
d’aquesta modalitat de 
ball.

El Club Maratonians del Segre participen 
a les diferents proves de la Transvulcania

Atletes del Maratonians del Segre

Van participar al kilòmetre vertical, a l’ultratrail, a 
la marató i a la mitja marató fent excel·lents
resultats en les diferents proves

Obertes les inscripcions del Campus 
d’anglès i futbol Robert Martínez

 Per sisè any consecutiu, 
l ’entrenador balaguerí 
Robert Martínez, engega 
una nova edició del VI 
Campus d’anglès i futbol, a 
Naut Aran (La Vall d’Aran), 
que tindrà lloc des del 
diumenge 26 de juny fins 
al següent diumenge, 3 de 
juliol.
 Seguint  com l ’any 
passat, el campus a part 
dels monitors especialitzats 
i un entrenador del base 
de l’Everton , gaudirà d’un 

Les inscripcions es
poden fer fins el 13 de 
juny i el Campus es
celebra del 26 de juny al 
3 de juliol a Naut Aran

fisioterapeuta durant tota 
la setmana que a part de 
preparar i fer el seguiment 
de la preparació física els 
donarà alguns consells 
bàsics per evitar lesions 
durant  la  pràct ica de 
l’esport. 
 Ja  s ’han ober t  les 

inscripcions i es podran 
fer fins al dia 13 de juny o 
fins a completar les places 
limitades. 
 Podreu consultar el 
díptic informatiu al blog 
campusrobertmartinez.
blogspot.com o al seu 
facebook.

 A t l e t e s  d e l  c l u b 
Maratonians del Segre han 
participat a la Transvulcania, 
la cita més important del 
trail a nivell mundial, que 
s’ha realitzat aquests darrers 
dies a la illa de La Palma.
 Jordi Reñé (42è a la 
general) i Carmen Millán 
(22ena) van participar 
el dijous 5 de maig al 
quilòmetre vertical amb 
resultats excepcionals.
 El dissabte 7 de maig, 
gran participació a les 
diverses proves: Sergi 
Moreno i Raul Puertas a 
l’Ultratrail (76 km i 4.400 
m d+), Carmen Millán i 
Jordi Reñé a la Marató (47 
km) i l’incombustible Manel 
Rosauro a la Mitja Marató, 
tots ells amb excel·lents 
resultats, deixant el pavelló 
de la capital de la Noguera 
on es mereix.

Presentació del campus

Freestyle Dance Balaguer
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O P I N I Ó

Al Maig...
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Estan al començament 
del mes no podem dir si 
hem veurem caure d’aigua. 
El que sí es va veient és el 
programa  que per obra i 
gràcia dels senyors polítics 
ens toca a nosaltres viure. 
Per tot l’espectacle ofert, 
quasi es podia preveure el 
final que ha tingut. Protago-
nismes sense límits. Volun-
tats per “xupar” de TV, més 
del que es podia desitjar en 
un país en crisis, semblava 
ben bé que no sabien el que 
feien (i ben poc els hi impor-
tava).
 El senyor Sánchez i “sus 
muchachos” els trobaves a 
la sopa, i no cal dir a l’altre 

senyor, dit Iglesias. M’han 
quedat gravats en el sub-
conscient com un mal som-
ni. Un amb la seva joventut, 
les ganes de sobreviure i les 
seves interpretacions de les 
passades eleccions, em re-
cordava massa al Zapatero. 
L’altre, el Pablo, em podria 
recordar a massa gent de 
la Segona República, que 
qualsevol que hagi llegit a 
un Brenan, un H. Thomas 
o un R. Carr, el veurà ara 
en un, ara en un altre. Però 
sempre amb el protagonis-
me i amb una finalitat con-
creta, desfer Espanya, per 
no saber després muntar-la 
de nou. Aquest Pablo és un 

vel·Ieitós oportunista que 
vol ser adulat i ocupar sem-
pre el primer pla. De tan en 
tan llença un quiquiriquí per 
cridar l’atenció, una vegada 
volia ser vicepresident del 
Gobierno, ara  renunciava 
sense haver-lo tingut ni olo-
rat, però sempre dins d’un 
darrer acte de la seva comè-
dia, drama o tragèdia. A tot 
arreu ha actuat.
 I quan totes les cartes 
semblaven jugades, ens 
surten els valencians de 
Compromís, (confluència 
de quatre partits), que amb 
tres folis donen la solució a 
tots els problemes d’aques-
ta Espanya que és un labe-
rint. Clar s’ha d’entendre 
que havent parlat del Go-
bierno a la Valenciana, ells 
deuen entendre que són els 
Einstein de la política. Pot-

ser la negativa a tenir-lo en 
compte és la decisió més 
encertada que s’hagi pres 
en tot aquest enredo, tan 
llarg i tan ridícul.
 Tot ha anat portant al 
desencís. Amb temps per 
a què la gent, el poble que 
paga i calla, es prengui a 
“cachondeo” als polítics. 
No s’ha vist el sentit de la 
responsabilitat d’una majo-
ria de persones que alimen-
tem, i molt bé per cert. Els 
únics que han aguantat la 
pluja de la seva corrupció 
amb un esperit vertadera-
ment estoic (no els hi que-
dava altre remei), i han dit 
el mateix abans i després de 
tot aquest despropòsit ha 
estat el PP. No cal dir que no 
m’agrada del tot el Sr. Rajoy, 
però ha demostrat tenir més 
ofici que tots els altres. Ell 

ha passat a ser el garant de 
l’estabilitat, cosa que a molts 
no els hi agrada, doncs els 
seus plans estaven ben allu-
nyats d’aquest propòsit, el 
interessava, i molt, el desgo-
vern, l’absència d’una autori-
tat, allò que algun gamberro 
diu “ni rei ni res”.
 Per tant davant del pa-
norama que se’ns presen-
ta, ben real pel vist durant 
aquests darrers temps, ca-
dascú que voti el que vulgui, 
així sempre podrem dir que 
la trencadissa d’ous l’hem 
feta entre tots. Fins i tot, 
amb una estranya sort, pot 
ser que vegem fet realitat 
aquell desig d’un esbojarrat 
que deia en veu alta que el 
millor govern seria un go-
vern d’Esquerra, de la CUP 
i d’Iniciativa. I Viva la Pepa! 
De segur que no plou més.

Visca els gossos, però!!!
Xavier Pons i Huguet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Certament no hi ha cap 
dubte, en que els anima-
lons resulten ser “els millors 
amics per les persones”. Per 
descomptat els gossos són 
uns, o els qui més desta-
quen, en aquestes afirmaci-
ons. La raça canina ens és 
útil abastament per a fer-nos 
companyia, com ajuda pels 
caçadors eficients en molts 
casos, fins i tot, per la poli-
cia... Fidels al màxim pels 
amos. És a dir, de confiança 
suprema, excel·lents.
 Però tot en aquesta vida, 
com diu el filòsof, és un rit-
me. Qualsevol afer o cosa, 
té el seu pro i la seva contra. 
En anys anteriors, aquest hu-
mil redactor, també ha tingut 
gossos fins a la seva mort. I 
els desavantatges són el buit 
que et queda quan els hi arri-
ba llur defunció.
 Naturalment i per ètica 
moral, tens l’obligació de 
mantenir-lo, cuidar-lo com 
un més de la família. Ensi-

nistrar-lo, fins i tot, per fer les 
seves necessitats fisiològi-
ques.
 Segons uns estudis, tenir 
cura correcta d’un gos costa 
de mitjana sobre 600 euros 
l’any. Quan has de marxar 
uns dies de viatge, no trobes 
on deixar-lo, i n’hi ha que bor-
den a tort i a dret, fent que 
sentis vergonya ciutadana... 
Sinó tens molta dedicació en 
la seva neteja, la casa o el pis 
fa una olor desagradable a la 
gent que ens visita.
 Veritablement el més 
problemàtic és que en treu-
re’l a passeig, has de portar 
bossa, paleta per recollir els 
excrements. No obstant, se-
gueix el gran handicap amb 
els orins, que segueixen 
comportant una altra gran 
dificultat.
 Una observació particu-
lar i ciutadana, amb la mà-
xima coherència a mode de 
prec als propietaris. Com ja 
ha quedat exposat, sobrada-

ment, molt bonics els ani-
malons però entenem també 
que la ciutat l’hem de man-
tenir igualment bonica, ben 
cuidada i neta entre tots.
 Els carrers i places d’un 
poble o ciutat, ningú té dret 
a embrutar-los o malmetre’ls 
per cap concepte. Resulten 
espais públics que entre tots 
hem de cuidar i preservar, 
mantenir-los nets i bonics 
com els mateixos animalons.
 Els qui per raons de fei-
na, hem voltat gaudint de 
les principals capitals euro-
pees, on hem gaudit també 
de la netedat, sense orins ni 
excrements de cap bestiola. 
Perquè? Són els habitants 
d’arreu més nets, més cívics, 
més normals o de més cate-
goria.
 De ben segur que aquí 
també hauríem de trobar-hi 
una bona solució. Fem tam-
bé un prec a les autoritats 
municipals competents. 
Elles sabran trobar-hi un re-
mei eficient.
 Un últim detall, els qui 
no tenim gos, som la majo-
ria, podem reclamar la ciutat 
normal. Un balaguerí nouvin-
gut i amic dels gossos.

Homenatge a Lluís Moreno
Associació Salut Mental La Noguera
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Des de l’Associació 
Salut Mental La Noguera 
i el Club Social El Porxo, 
volem rendir un petit ho-
menatge a Lluís Moreno, 
una persona que ens ha 
deixat fa poc i que ha si-
gut tan important per la 
nostra entitat.
 Recordar amb unes 
petites línies algunes de 
les coses que va fer per 
nosaltres, a banda de ser 
un dels impulsors en la 
creació de l’Associació 
volem donar-li el reconei-
xement que es mereix en 
totes les accions que va 
fer per la salut mental a 
les terres de Lleida.
 Una persona com-
promesa amb tot el que 
tenia a veure en la defen-
sa dels drets de les per-
sones afectades de pro-
blemes de salut mental, 
tenint en compte les difi-
cultats i entrebancs que 
sempre han anat sorgint.

 Ha tingut una llarga tra-
jectòria emmarcada per la 
lluita contra l’estigma vers 
les malalties mentals.
 Agraïm tota la seva tas-
ca, dedicació i esforç. El 
Lluís és de les persones que 
quan no hi són es troben 
a faltar per què han estat 
i han de ser un referent a 
seguir, ha estat una pèrdua 
trista i costarà de superar, 
no només per les persones 
que formem la nostra enti-
tat sinó per totes les perso-
nes involucrades en la salut 
mental del territori. A la nos-
tra societat falten persones 
amb l’empenta i l’optimis-
me del Lluís.

--------------------------------------------
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L’Institut ciutat de Balaguer guanya la 
VII Gimcana Lingüística de la Noguera

 Un any més, el Teatre 
Municipal de Balaguer 
va acollir, el dimecres 27 
d’abril, la final de la VII 
Gimcana Lingüística de la 
Noguera.
 Els alumnes de 2n d’ESO 
de l’Escola Pia, l’Institut 
d’Almatà,  l ’ Institut de 
Ponts, el Col·legi Vedruna 
de Balaguer i l’Institut 
Ciutat de Balaguer van 
participar en un concurs 
de diverses proves sobre 
llengua catalana.
 Finalment, el guanyador 
d e  l a  V I I  G i m c a n a 
Lingüística de la Noguera 
va estar l’Institut Ciutat de 
Balaguer.Gimcana lingüística al teatre

Un centenar de persones participen a 
l’Aplec de Santa Maria de les Franqueses
 Prop d’un centenar de 
persones van participar 
en les diferents activitats 
organitzades en l’edició 
d’enguany de l’Aplec al Mo-
nestir Cistercenc de Santa 
Maria de les Franqueses.
 Les activitats van co-
mençar al matí, amb una 
caminada fins al monestir 
sortint des de Balaguer, una 
visita guiada, la celebració 
d’una Missa, un dinar po-
pular i diferents actuacions 
musicals durant la tarda.

Es va celebrar el passat dimecres 27 d’abril entre 
cinc dels set instituts de la comarca de la Noguera

 El passat 22 d’abril, 
el Centre Esplai Santa 
Maria va dur a terme 
un dels actes previstos 
per celebrar el seu 25è 
aniversari. L’Ajuntament 
de Balaguer va obrir les 
seves portes i, juntament 
amb monitors, monitores, 
nens, nenes i pares i 
mares que han format part 
d’aquests 25 anys, van 
gaudir de la projecció del 
documental «Més que un 
Esplai» i de la presentació 
del «Supercançoner». Un 

cançoner que recull prop 
de 600 cançons que han 
acompanyat a l’entitat 
durant tots aquests anys. 
 D e s p r è s  d e l s 
respectius parlaments de 
les autoritats convidades, 
i la projecció i presentació 
dels dos protagonistes de 
la vetllada (Documental 
i «Supercançoner»), es 
va inaugurar l’exposició 
dels 25 anys de l’entitat. 
Aquesta exposició, que va 
estar oberta fins el passat 
4 de maig, va recollir 
imatges i objectes que 
han format part d’aquests 
25 anys de l ’enti tat 
balaguerina.
 E l  p r o p e r  4  d e 
setembre, se celebrarà 
una bicicletada i un dinar 
a Santa Maria de les 
Franqueses.

Continuen els actes de
celebració dels 25 anys del 
Centre d’Esplai Santa Maria

25 anys del Centre d’Esplai Santa Maria

El passat 22 d’abril es 
va fer la presentació 
del supercançoner 
amb més de 600
cançons de l’esplai

Aplec a les Franqueses



21<<O C I

Balaguer acull la VIII Biennal de
Gegants i Capgrossos el 15 de maig

Concert a Sant Domènec de la 
Coral d’Enginyers de Barcelona

 El proper diumenge 22 
a les 7 de la tarda i, organit-
zat per l’Orfeó Balaguerí, 
la Coral dels Enginyers de 
Barcelona, oferirà un con-
cert a l’església de Sant 
Domènec com a colofó 
de la visita que efectuaran 
a Balaguer i comarca. 

 El concert constarà de 
dues parts diferenciades: 
música del Renaixement 
i fragments del musical 
«Els Miserables». Per 
cloure el concert , l’Orfeó 
Balaguerí interpretarà dos 
peces conjuntament amb 
la Coral dels Enginyers.

Coral d’Enginyers de Barcelona

Trobada de gegants i capgrossos

 Aquest diumenge 15 
de maig, Balaguer acollirà 
la VIII Biennal de Gegants 
i Capgrossos a partir de 
les 10.30 h al Parc de la 
Transsegre. La Biennal està 
organitzada per la Colla 
Gegantera i Grallera de 
Balaguer
 A partir de les 10.30h 
hi haurà l’arribada de les 
diferents colles participants 
i plantada dels gegants 
al Parc de la Transsegre, 
i a partir de les 11 hores, 
cercavila pels carrers de la 
ciutat de Balaguer.
 A les 12.30 h hi haurà 
l’arribada del cercavila a 
la plaça del Mercadal i a 
partir de la una del migdia 
hi haurà el ball fi de festa i 
lliurament dels records de 
la biennal gegantera.

Desenes de gegants i capgrossos d’arreu de
Catalunya es reuniran a la capital de la Noguera per 
celebrar la VIII Biennal de Balaguer
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
---------------------------------------
VENTA/LLOGUER de 
pàrquings tancats al c/ 
Jaume Balmes, 11 de Ba-
laguer. Raó: 629310479-
629715431.
---------------------------------------
ES LLOGA pis molt cèn-
tric, 3 hab., 2 banys, 
ascensor, calefacció 
individual, amb elec-
trodomèstics.  Raó: 
973451371.
---------------------------------------
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.
---------------------------------------
LLOGUER  de casa al 
Secà de Balaguer, 3 hab., 
bany complert, garaig, 
pati 60 m2, magatzem 
gran, sense mobles. 
Preu: 300 euros/mes. 
Raó: 635497446.
---------------------------------------

LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col·legi 
Vedruna. Raó: 973450555.
-----------------------------------------
OPORTUNITAT, venda 
de parcel·les aïllades, la 
millor zona de Balaguer. 
Al costat del col·legi 
Mont-roig, de 516 m2. 
Raó: 676996765.
-----------------------------------------
ES LLOGA apartament a 
la Pineda (Salou), costat 
platja, amb vistes al mar 
i port aventura. Pàrquing 
tancat, piscina, a/a, renta-
vaixelles. Tots els extres. 
Per setmanes i quinzenes.  
Raó: 639330429.
------------------------------------------
ES TRASPASSA local 
al Passeig de l’Estació. 
Raó: 625380292. Abste-
nir-se curiosos. Atenc 
per whatsapp.
-----------------------------------------
ES TRASPASSA llibreria-
papereria a Balaguer. En 
ple funcionament, per 
no poder atendre. Raó: 
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. Asse-
gurança de cobrament i 
vandalisme. Ens trobarà 
al c/ La Plana, 31 baixos 
de Balaguer o al telèfon: 
670284619.
---------------------------------------

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 con-
venir. Razón telefonos: 
656826568-609135472.
---------------------------------------

TREBALL
--------------------------------------
ES PRECISA cambrera 
per servir terrassa de ca-
feteria-gelateria, al Pas-
seig de l’Estació, 29A de 
Balaguer. Incorporació 
immediata. Telèfon de 
contacte i informació: 
628521768.
--------------------------------------
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 envia’m 
un mail: daniaso@gmail.
com
---------------------------------------
FAIG CLASSES particu-
lars d’anglès per  estu-
diants d’Educació Pri-
mària, ESO o Batxillerat. 
Raó: 698383277.
---------------------------------------

EMPRESA de Publici-
tat i Comunicació, pre-
cisa: personal pel seu 
departament Comer-
cial i Distribució. Im-
prescindible carnet de 
conduir. Interessats/
ades enviar foto recent 
i currículum vitae a: 
personal@infocomar-
ca.com
--------------------------------------
ARA ÉS L’HORA d’apren-
dre anglès. Nativa dóna 
classes part iculars . 
Amb possibilitat de fer 
classes de conversa, en 
grups organitzats o bé 
fent classes particulars. 
Aprèn anglès, escrit i so-
bretot parlat! Interessats 
demaneu informació al 
telèfon: 650422582.
---------------------------------------
ES PRECISA paleta amb 
coneixements i experi-
ència amb treballar en 
pladur. Raó: 691206048.
---------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
---------------------------------------

ES TRASPASSA
LOCAL

al Passeig de l’Estació.
Abstenir-se curiosos.
Atenc per whatsapp.

Raó: 625380292.
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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 12 de maig a les 8 de la tarda del 19 de maig SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 de maig a les 8 de la tarda del 26 de maig MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 de maig a les 8 de la tarda del 2 de juny ALDAVÓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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