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 Fa uns dies, un jugador juvenil agredia un àrbitre en 
el partit La Noguera-Cervera B, feia pocs dies un altre 
incident a Aragó va acabar amb l’àrbitre per terra copejat. 
Dos pares van acabar a mastegots en un partit de cadets 
a Tenerife; setmanes enrere, la madrastra d’un jugador va 
agredir físicament a una àrbitra en una trobada de juvenils 
a Granada; en aquest mateix partit, la jove de 18 anys va 
haver de suportar insults per part del president del club. 
Són només alguns exemples d’una realitat a la qual no 
es pot donar l’esquena: la violència que hi ha en el futbol 
de base. Cada cap de setmana, les imatges de trifulgues 
en els grans estadis de futbol del món són el menú diari 
per als mitjans. Aquests episodis no disten molt del que 
realment passa en el futbol de formació, on cada jornada 
els actes violents fan acte de presència, instal·lant-se en 
els camps amb massa freqüència i convertint-se en l’arrel 
del que després passa a gran escala en els recintes grans.
La violència està en el futbol base, però moltes vegades,  no 
pels nens, sinó pel comportament dels pares. El  problema 
rau en «l’educació» que els donen els pares. Ells es pensen 
que el seu fill és el millor jugador del món, però la realitat és 
ben diferent. Els nois s’eduquen des de la falta de respecte 
al contrari i a l’àrbitre, cosa que després es tradueix en 
agressions entre els propis jugadors o cap a l’àrbitre. 
Davant d’això, què poden fer els tècnics que entrenen 
diàriament amb aquests nois? Formar i educar. Es tracta 
de competir, de divertir-se, no de guanyar, guanyar i només 
guanyar. Per això, caldria premiar aquells jugadors que 
tinguin un comportament exemplar. I, pel que fa als pares, 
als que tinguin aquest comportament davant dels joves 
jugadors, haurien de tenir prohibida l’entrada als camps.

Violència al futbol base

 Fa uns anys, un dels 
consistoris presidits pel 
senyor Aguilà va editar 
l’Ordenança municipal de 
policia i bon govern. Avui, 
aquesta normativa  la po-
dem trobar modificada al 
web de l’Ajuntament, en 
l’apartat anomenat Re-

glament i Ordenances. En 
l’article 21 de l’Ordenança 
general de circulació i  ús 
de la  via pública hom pot 
llegir que, a més de no 
ésser  permès  llençar o 
dipositar objectes o deixa-
lles a la via pública, “queda 
prohibit abocar aigües resi-
duals a la via pública... i en 
general allò que pertorbi la 
neteja, causi molèsties als 
ciutadans o al trànsit de 
vehicles”. Vist que el tema 

dels excrements dels gos-
sos és un cas perdut, avui 
voldria parlar de l’aigua 
(residual o no)  que surt 
d’alguns aparells d’aire 
condicionat desprovistos 
d’un sistema de recollida 
de líquid.  Aquest cau al 
carrer i provoca  molèsties 
als vianants. Hi posarem 
mà quan s’hagi hagut de 
lamentar alguna lesió a 
causa d’alguna que altra 
relliscada o caiguda?
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El Mercadal acollirà una nova edició 
dels Tres Tombs de Sant Antoni

Festa de Sant Antoni

 El dimarts 17 de gener, 
Balaguer acollirà una nova 
edició de la tradicional festa 
de Sant Antoni organitzada 
per la Confraria de Sant 
Antoni Abat.
 A partir de les 8 del 
matí es farà la benedicció 
del panets de Sant Antoni, 
seguida d’una missa a 
l’altar del Sant a l’església 
de Sant Josep.
 Serà a partir de les 12 del 
migdia, quan començarà 
la  popular  Festa  dels 
Tres Tombs a la Plaça del 
Mercadal. En primer lloc, 
seran beneïts els animals 
domèstics i de companyia, 
tot seguit passaran a la 
benedicció les carrosses 
participants als tres tombs 
i per últim els tractors i 
maquinària. 

La Festa se celebrarà el proper dimarts 17 de gener, 
festivitat de Sant Antoni, amb la Tradicional
benedicció dels pans i els Tres Tombs a la Plaça

Balaguer recapta vora 15.500 euros en 
els actes de La Marató solidària de TV3

Actuacions a la plaça Mercadal per La Marató

 Set dels quinze joves 
de Balaguer que durant 
els darrers sis mesos han 
estat treballant en nou 
empreses de la comar-
ca, gràcies al programa 
«Fem ocupació per a 
joves», continuaran tre-
ballant més enllà del 
període subvencionat, 
dos d’ells amb contracte 
indefinit. 
 Els llocs de treball 
que han ocupat són 
mosso de magatzem, 
auxiliar administratiu/va, 
dependenta, cambrer/a, 
embalador/a, auxiliar 
d’infermeria i auxiliar de 
màrqueting digital.
 E l  p r o g r a m a ,  
d e s e n v o l u p a t  p e r 
l ’ A j u n t a m e n t  i 
subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, 
t é  c o m  o b j e c t i u 
potenciar l’ocupació de 
les persones joves en 
situació d’atur i, al mateix 

Primers resultats positius del 
programa “Fem ocupació per 
a joves” amb 7 contractes

Valoració del programa “Fem Ocupació per a Joves”

temps,  respondre a les 
necessitats reals de les 
empreses pel que fa a les 
demandes de personal.
 El programa ofereix 
una subvenció a les 
empreses que contractin 
un jove per un període 
de, com a mínim, sis 
m e s o s  m e n t r e  q u e 
els nois i noies que 
hi  part ic ipen reben 
formació relacionada 
amb  el seu lloc de treball 
i orientació laboral.
 Segons l’alcalde, 
Jordi Ignasi Vidal, els 
r e s u l t a t s  s ó n  m o l t 
positius i demostren que 
el programa s’adequa 
a les necessitats de les 
empreses contractants.
És per això que des de 
l’ajuntament han iniciat 
ja una nova convocatòria 
d e l  p r o g r a m a ,  p e r 
continuar oferint llocs i 
formació als joves que 
estiguin desocupats. 

 Balaguer ha recaptat, 
finalment, 15.445,30 euros 
per La Marató de TV3, 
una xifra que supera la de 
l’any passat, que va ser de 
14.539,17 euros.
 La xifra d’enguany s’ha 
assolit gràcies a la gran 
mobilització que hi ha 
hagut a la ciutat des de 
principis de desembre i que 
va culminar el diumenge 
de la Marató amb una gran 
festa la plaça del Mercadal 
de Balaguer.
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Vora sis mil participants al Parc de
Nadal a Reis 2016-17 de Balaguer

 El Parc de Nadal a Reis 
de Balaguer va tancar les 
portes el passat dimecres 
4 de gener dimecres i ho 
ha fet amb un gran èxit 
d’assistència i participació 
en totes les activitats orga-
nitzades, ja que diàriament 
han passat pel Parc ubicat 
al pavelló d’Inpacsa,més de 
600 nenes i nens.
 Abans de tancar, el Parc 
va rebre la visita del Patge 
Reial, de Ses Magestats 
els Reis Mags d’Orient, 
i l’encarregat de recollir 
totes les cartes escrites pels 
infants i fer-les arribar als 
Reis Mags d’Orient. 
 El Patge va saludar tots 
els nens i nenes que s’hi van 
voler apropar per veure’l i 
fer-li entrega de la carta.
 La regidora de Festes de 
l’Ajuntament de Balaguer, Inflables per a totes les edats

El parc Infantil ha ofert tot tipus d’activitats
lúdiques i culturals als participants amb diferents 
espais adaptats a cada franja d’edats

Lorena González, valora molt 
positivament l’acollida que 
ha tingut el Parc d’enguany 
així com les novetats que ha 
presentat, entre elles, una 
simpàtica mascota, una 
guineueta, que ha arribat a 
Balaguer per quedar-s’hi i 
que, amb tota probabilitat, 
es convertirà en la imatge 
infantil de la ciutat a partir 
d’ara.
 E l  parc  in fant i l  va 

Jocs de fustes

obrir les seves portes el 
dimarts 27 de desembre i 
estava dividit en diferents 
espais destinats a diferents 
activitats per a totes les 
edats, des dels més petits 
fins als adolescents que 
han pogut gaudir de tallers 
força interessants, tant 
de manualitats, cuina, 
de lectura, de dibuix, o 
tecnològics o d’esbarjo com 
una gran pista slot.
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Lliurament dels premis del 
Concurs escolar de Dibuix de 
Nadal dels centres educatius

Guanyadors del Concurs de Dibuix

Balaguer commemora amb una mostra els 
30 anys de plans de dinàmica educativa

Activitats del Pla de Dinàmica Educativa

L’exposició s’inaugura aquest dilluns 16 de gener 
a partir de les 19 hores a la Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament de Balaguer

El Museu de la Noguera mostra un
setrill del segle XI del Pla d’Almatà

 Aquest divendres 13 
de gener, a partir de les 
18,30 hores es presenta 
al Museu de la Noguera 
la Peça del mes de gener 
dins del cicle “A taula!” 
d’alimentació i cuina als 
magatzems del Museu de la 
Noguera. Una exposició que 
combina obres artístiques i 
peces arqueològiques, algu-
nes d’elles mai exposades, 
que formen part de les col-
l3ccions del Museu.
 La peça del mes de 
gener es un setrill, trobat al 

Setrill àrab del segle XI trobat al Pla d’Almatà

La presentació es farà  
aquest divendres 13 de 
gener a partir de les 
18,30 hores al Museu de 
la Noguera

Pla d’Almatà, del segle XI.
 En acabar la presentació 
es farà un tast d’oli gentile-
sa de Molins de la Noguera, 
acompanyat d’una copa 
de vi de les bodegues del 
Castell del Remei.
 El setrill, gràcies a la 
conservació quasi integra 

del cos, s’ha pogut compro-
var, mitjançant els estudis 
químics, que contenia oli 
d’oliva, segurament de les 
nombroses plantacions 
d’oliveres del voltant de Ba-
laguer com la documentada 
l’any 1082 a la partida del 
Macip.

 Del 16 de gener al 12 de 
febrer, la Sala d’Exposicions 
de l’Ajuntament de Balaguer 
acoll irà una exposició 
coorganitzada pel Centre de 
Recursos Pedagògics de la 
Noguera i l’Ajuntament de 
Balaguer, commemorativa 
dels 30 anys del Pla Municipal 
de Dinàmica Educativa.
 La col · laboració al 
llarg de trenta anys, entre 
l’Ajuntament i el CRP de 
la Noguera, ha estat la 
constant que ha permès 
definir el model educatiu de 
ciutat i  elaborar propostes 
i compromisos compartits 
amb tota la comunitat 
educativa.  L’exposició 
comptarà amb activitats 
didàctiques (tallers, conta-
contes, robòtica...) adreçades 
a l’alumnat dels centres de 
Balaguer i comarca.

 Sota el lema «Les 
llums de Nadal», el XXXè 
Concurs de dibuix de 
Nadal ha estat organit-
zat per l’Ajuntament de 
Balaguer i el Centre de 
Recursos Pedagògics de 
la Noguera en el marc del 
Pla Municipal de Dinàmi-
ca Educativa. 
 En categoria de Llars  
d’Infants el primer premi 
va ser per Sergi Puigros  
dels Putxinel·lis; el segon 
premi per Maria, Àlex R., 
Nil i Denisa del Patufet i 
el tercer premi per Derek 
Sánchez, també dels 
Putxinel·lis.
 En categoria Infantil 
el guanyador va ser Ònia 
Colilles de La Noguera, 
e l  segon premi  per 
Ona Aira, també de La 
Noguera, mentre que el 
tercer premi va recaure 
en Alan Campàs del  

Organitzat
conjuntament pel
Centre de Recursos 
Pedagògics i
l’Ajuntament 

Gaspar de Portolà
 En categoria del cicle 
inicial, el guanyador va 
ser Pau Roy de l’Escola 
Pia, segon premi per 
Maria Motrici  de La 
Noguera i tercer premi 
per Huc Ramonet  de 
l’Escola Pia. En cicle 
Mitjà va guanyar Isabel 
Pardo, seguida de Sofia 
Sánchez i Pau Estudillo, 
mentre que el  cicle 
superior, el guanyador 
va ser Albert Camarasa, 
s e g u i t  d e  L a u r a 
Casanoves i  Blanca 
Farré.
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Més d’un centenar de joves participen 
a les activitats de Soccerball i Lasertag

 La regidoria de joventut 
de l’Ajuntament de Bala-
guer va preparar, durant les 
vacances de Nadal, dues 
activitats per a joves dins 
del Parc de Nadal a Reis.
 Aquestes act iv i tats 
consistien en un campionat 
de «Soccerball» el passat 
dimecres 28 de desembre al 
camp de futbol de la ciutat, 
i un altre campionat de 
«Lasertag» el dia 3 de gener.
 A q u e s t e s  d u e s 
activitats van ser molt 
ben acollides pels nois i 
noies de Balaguer, ja que 
entre les dues activitats, 
hi van participar més d’un 
centenar de joves. 
 Cal destacar l’activitat 
del Lasertag que va ser la 
que va tenir més èxit de 
participació i que va agradar Lasertag

Les dues novetats que la regidoria de Joventut va 
presentar al Parc de Nadal van estar molt ben
acollides pels joves de la capital de la Noguera

més als joves balaguerins i 
de la comarca que van 
assistir el dimarts 3 de gener 
al pavelló d’Inpacsa on es 
feia aquesta activitat, i que 
era una de les principals 
novetats del parc de Nadal 
a Reis d’aquest any.
 Amb aquesta voluntat 
d’organitzar  act ivi tats 
que puguin agradar i fer 
part ic ipar  a ls  nostres 

Soccerball

joves de la ciutat en les 
diferents activitats i festes 
de les que s’organitzen a 
la capital de la Noguera, 
es  segu i rà  t reba l lant 
durant tot l’any des de 
la regidoria de joventut i 
amb les diferents entitats 
i agrupacions de joves 
que vulguin col·laborar 
en la seva organització i 
participació.
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La Coral de l’Escola Mont-roig ofereix el 
concert de Nadal al Casal d’Avis 

 Valorar la música com a 
eina d’expressió, de relació i 
de comunicació és un dels 
objectius de l’Escola Mont-
roig que reivindica la força 
d’aquest llenguatge univer-
sal. Amb aquesta idea i sota 

la direcció de la mestra de 
música de l’escola, la Susag-
na  Balasch, el curs passat la 
Coral del centre va iniciar el 
seu camí.
 Aquell alumnat d’entre 8 
i 12 anys de Cicle Mitjà  i de 

Festa de Nadal

Cicle Superior que, de manera 
voluntària desitja participar-
hi, en pot formar part. Es 
treballen temes de diferents 
estils musicals vetllant per 
una afinació acurada i un 
bon ritme, tot gaudint de la 
interpretació vocal i sentint-
se protagonistes.
 El passat dimecres, dia 
21,  la Coral va efectuar una 
actuació fora del centre i es 
va desplaçar fins al Casal 
d’Avis de la ciutat, per 
compartir una estona de 
música amb els padrins i les 
padrines. Va ser una gran 
experiència emocionant i 
sentida per totes les parts.
 L’alumnat de l’Escola 
Mont-roig ha celebrat un 
curs més la Festa de Nadal 
conjuntament amb les 
famílies del centre. 

Actuació de la Coral de l’Escola Mont-roig

El Ple del Consell Comarcal de 
la Noguera aprova un Pla de 
polítiques de dones

Seu del Consell Comarcal de la Noguera

És una eina de treball 
per planificar i
executar accions
encaminades a
garantir la igualtat

 El Ple del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
en la sessió del 21 de 
desembre, va aprovar 
per unanimitat el II Pla 
de polítiques de dones 
per a la ciutadania de la 
Noguera 2016-2019.
 Aquest pla és una 
e ina  de  t rebal l  per 
planificar i executar 
accions encaminades 
a promoure i a garantir 
la igualtat efectiva de 
gènere a la comarca. 
 A partir de la diagnosi 
de la realitat social de 
la comarca des de la 
perspectiva de gènere, 
el pla n’identifica les 
principals necessitats 
p r à c t i q u e s  i  e n 
defineix els interessos 
estratègics.
 S o b r e  l a  b a s e 

d’aquesta informació s’ha 
dissenyat un pla d’acció 
que agrupa els objectius 
en el Compromís amb la 
igualtat, l’acció contra la 
violència de gènere: Els 
drets i qualitat de vida; la 
coeducació i transmissió 
d’una cultura igualitària, 
la reformulació de les 
feines i dels temps i 
el reconeixement del 
lideratge i la participació 
de les dones com a agents 
socials i polítics a tots els 
àmbits.
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 Abans de la Nit Mà-
gica de Reis, Creu Roja 
Joventut a Lleida va re-
partir un total de 3.275 
joguines entre 1.932 in-
fants de famílies que es 
troben en situació de 
vulnerabilitat. Un any 
més, la campanya de 
joguines ha pogut assolir 
el seu objectiu gràcies a 
la col·laboració de la ciu-
tadania, la societat civil i 
el teixit empresarial, així 
com dels 122 voluntaris i 
voluntàries de Creu Roja 
Joventut a tota la demar-
cació de Lleida. 
 Sota el lema «Els 
seus drets  en joc», 
aquesta 24ena edició de 
la campanya va arrencar 
el passat 2 de desembre 
i  f i n a l i t z à  a m b  e l 
repartiment de joguines 

Creu Roja Joventut va repartir 
més de tres mil joguines a les 
comarques de Lleida

Per tot Catalunya es 
van recollir més de 
70.000 joguines
repartides entre 
25.000 infants

entre les famílies amb 
més dificultats, amb uns 
resultats molt similars 
als de la darrera edició 
(3.022 joguines per a 
2.126 infants). A nivell 
de tot Catalunya, la xifra 
de joguines recollides 
s’enfila fins a les 70.000, 
que s’han repartit a més 
de 25.000 nens i nenes.
 La  campanya de 
joguines s’emmarca en 
el projecte «La joguina 
educativa», de Creu Roja 
Joventut.

Diamant 232 de Jordi Montañez,
premiada a “Jovens Cantautors-2016”

Jordi Montañez

L’Esplai de la Gent Gran de Vallfogona 
celebra les festes amb una torronada

Brindis a la torronada de l’Esplai La Vall

 El passat dia 18 de de-
sembre, l’Esplai de la Gent 
Gran com ja és tradició, 
van  celebrar les Festes de 
Nadal amb un dinar i torro-
nada. Per arrodonir la festa, 
es van passar uns videos en 
pantalla gran de la recent 
celebrada Festa del Soci i 
també de la Farsa Còmica 
del dia de la Castanyada. 
 No cal dir que va ser una 
tarda molt entretinguda i 
animada per celebrar les 
festes.

 La cançó «Diamant 232» 
de l’àlbum «Anòxia» del 
cantautor vinculat a la nostra 
comarca, Jordi Montañez va 
ser la guanyadora en l’apartat 

de millor cançó en valencià/
català al centamen estatal 
«Jovens Cantautors-2016, 
celebrat al Gran Teatre d’Elx 
el passat mes de desembre 

i que enguany ja ha arribat a 
la 18ena edició.
 “Diamant 232” és el 
nom d’un dels centenars de 
refugis antiaeris (actualment 
habilitat per a visita) que 
servia a la població innocent 
per a protegir-se de les 
bombes que “els ocells de 
ferro i foc” del franquisme 
llançaven contra ella. La 
cançó també denuncia que 
ara “els canons ja tenen nets 
que disparen contra drets” 
i que “de l’oblit n’han fet 
govern”.
 Cal destacar que al 
concurs s’hi van presentar 
més de seixanta cantautors/
es d’arreu de l’Estat.

Recollida de joguines de Creu Roja
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Es crea a la Vall d’Àger una associació en 
defensa dels animals i del medi Ambient

 En els darrers dies s’ha 
constituït l’Associació de la 
Vall d’Àger per a la Defen-
sa dels Animals i el Medi 
Ambient (DAIMA), amb la 
finalitat i objectius, de pro-
tegir i defensar els animals 

domèstics i salvatges actu-
ant contra el seu maltrac-
tament i la pertorbació dels 
hàbitats que els són propis; 
la conservació dels valors 
i els recursos naturals i 
paisatgístics, treballant per 

Foto de l’Associació Vall d’Àger Daima

garantir un medi ambient 
sostenible, saludable i en 
equilibri amb els éssers vius 
que hi vivim i convivim i la 
justícia mediambiental com 
a fonament necessari per a 
assolir una justícia social 
real.
 Els darrers anys la Vall 
d’Àger ha viscut un important 
increment de visitants i 
u n  d e s e n v o l u p a m e n t 
d’activitats,  i  per això 
s’han reunit un grup de 
persones, amb el desig de 
poder  transmetre els valors 
de respecte a la Terra i als 
recursos amb el màxim 
respecte i poder treballar 
tots plegats per aconseguir 
que el municipi d’Àger 
sigui exemple i model de 
sensibilitat.

Foto de l’Associació Vall d’Àger Daima

 L’oficina del Síndic de 
Greuges serà a Balaguer 
el proper dimecres 18 de 
gener. 
 Membres de l’equip 
del Síndic atendran al Ca-
sal Lapallavacara, situat 
al carrer Pintor Borràs 17, 
a totes les persones que 
vulguin fer consultes o 
presentar queixes contra 
les administracions i les 
empreses que presten 
serveis d’interès general 
(llum, aigua, gas, etc.).
 Per demanar visita 
amb els membres de 
l ’ e q u i p  d e l  S í n d i c , 
p r è v i a m e n t  c a l 
concertar l’entrevista 
trucant al telèfon 900 
124 124 o enviant un 
missatge a l ’adreça 
electrònica sindic@
sindic.cat

L’Oficina del Síndic serà a
Balaguer el proper dimecres 
18 de gener a Lapallavacara

El Síndic vindrà al casal Lapallavacara

Els membres de 
l’oficina atendran les 
queixes dels veïns de 
Balaguer i de la
comarca 

 Aquesta no és la 
primera vegada que 
l’Oficina del Síndic es 
desplaça a Balaguer 
per rebre les queixes 
i  reclamacions dels 
ciutadans de Balaguer 
i de la comarca de la 
Noguera. Per norma 
general ,  la  major ia 
de les queixes estan 
relacionades en els 
serveis que la ciutadania 
reb de les diferents 
administracions i les 
diferents empreses de 
serveis.
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Vallfogona es compromet, novament, 
amb el Posa’t la Gorra de Balaguer

 Dimarts,  13 de desembre, 
va tenir lloc a l’ajuntament 
de  Vallfogona una reunió 
informativa sobre la II diada 
de Posa’t la gorra 2017 a 
Balaguer.  La jornada festiva  
té com objectiu normalitzar 
entre la societat la malaltia 
del càncer infantil  i pal·liar 
les conseqüències  que se’n 
deriven,  una molt significa-
tiva és la pèrdua de cabell,  
per aquest motiu  la gorra  
ha esdevingut el símbol de 
solidaritat envers aquests 
infants.  
 Des de l’organització 
es va voler que la primera 
p r e s e n t a c i ó ,  f o r a  d e 

Balaguer, de la segona 
edició  de Posa’t la Gorra  fos 
al poble veí de Vallfogona 
com a reconeixement a la 
col·laboració tan activa que 
va tenir la població el 2016. 
L’any passat l’ajuntament 
i l’Associació Cultural  «El 
xop», que engloba les 
diverses associacions i 
entitats de la localitat, van 

Vallfogona de Balaguer

preparar espais de la festa 
i  organitzar diferents tallers 
a la Fira dels Somnis, amb 
la  col·laboració d’artistes 
i dinamitzadors culturals 
locals, així com d’empreses 
ubicades al municipi. En 
l’àmbit educatiu l’escola i 
l’AMPA van participar també 
en les activitats escolars del 
Bosc dels desitjos, punts de 
llibre solidaris i  tallers de la 
Fira dels somnis.
 A la reunió, conduïda 
per en Joan Arjona, hi van 
assistir una vintena de 
persones representants 
de l’ajuntament, del teixit 
associatiu i de l’AMPA,  
que van refermar el seu 
compromís amb la festa de 
Posa’t la Gorra i van fer seves 
les il·lusions que aquest any 
l’organització s’ha proposat 
assolir: fer créixer la solidaritat 
vers  els infants i les famílies 
que pateixen càncer infantil.

Col·laboració de Vallfogona al Posa’t la Gorra 2016

La població
noguerenca va tenir una 
gran presència en la
festa de l’any passat, 
que enguany es repetirà

 E l  conse l l  de  la 
Noguera ha donat llum 
verda per declarar bé 
cultural d’interès local 
set esglésies i ermites 
d’Àger i el monestir 
de Vallverd de Tragó, 
a  O s  d e  B a l a g u e r. 
Segons la presidenta de 
l’organisme, Concepció 
Cañadell, l’objectiu és 
preservar els temples i 

donar-los una catalogació 
d’edificis protegits. Són 
les esglésies de Nostra 
Senyora del Roser de 
Corçà i de Sant Josep 
d’Agulló i les ermites 
de la Mare de Déu de la 
Pertusa, Santa Elena, la 
Trinitat i Santa Eugènia 
de la Règola i la Mare de 
Déu de Pedra.
 Segons  l ’a lca lde 
d’Àger, Lluís Ardiaca, 
l ’ a j u n t a m e n t  j a  h a 
aprovat el pressupost, de 
més d’un milió d’euros, 
en el qual es preveu la 
intervenció urgent a 
la Mare de Déu de la 
Pertusa.

El Consell dóna llum verda a 
la declaració de bé cultural 
set esglésies i ermites

Mare de Déu de la Pertusa

Set esglésies i
ermites d’Àger i el 
monestir de Vallverd 
de Tragó al terme d’Os 
de Balaguer
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 El Centre d’Observa-
ció de l’Univers (COU) 
del Parc Astronòmic 
Montsec (PAM) ha re-
gistrat durant l’any 2016 
una afluència de 31.997 
visitants, el que significa 
la xifra més elevada des 
de la seva inauguració 
l’any 2009.
 L’anterior xifra més 
elevada corresponia a 
l’any 2010 amb 29.000 
visitants de pagament. 
Els anys següents el nú-
mero de visites va anar 
disminuint (coincidint 
amb la fase més aguda 
de la crisi econòmica) 
fins als 20.000 de l’any 
2012. A partir de la dis-
solució del Consorci del 
Montsec (31-12-2012), 
El Departament de la 
Presidència ofereix la 
gestió del COU al Consell 
Comarcal de la Noguera 
i aquest l’accepta.
 A partir de l’any 2013 
el Consell Comarcal con-
tinua aplicant el Pla de 
canvis en la gestió que 
s’havien iniciat l’any 2011 
(l’objectiu d’aquest Pla 
era consolidar els 25.000 
visitant) i paulatinament 
el número de visites, 
ha anat  incrementant 
any rere any, fins arribar 

El Parc Astronòmic Montsec 
(PAM) assoleix el rècord de 
visites durant l’any 2016

Gràfica d’evolució de visitants al PAM

Dels 20.500 visitants 
de l’any 2012, s’ha 
passat a la xifra 
rècord de 32.000 de 
l’any 2016

als practicament 32.000 
d’enguany.
 La Presidenta del 
Consell Comarcal de la 
Noguera Concep Caña-
dell, explica que les cau-
ses de l’èxit dels últims 
anys és degut a diversos 
factors: 
- Introducció d’uns can-
vis en la gestió del PAM 
que han aportat una mi-
llora en la eficàcia i la 
eficiència.
- La millora dels equipa-
ments que s’ofereixen al 
públic (nou sistema de 
projecció 3D al planetari 
i nou observatori-aula).
- L’increment de les ac-
tivitats al públic que 
ofereix el PAM, com per 
exemple la organització 
anual del Festival d’As-
tronomia.
- L’aplicació d’un nou 
pla de comunicació i 
comercialització de la 
oferta turística del Mont-
sec mitjançant paquets 
turístics.

Responsables polítics del PAM

El projecte del PAM s’ha convertit en un 
equipament creador d’economia turística

Presentació del Pla Astroturisme Montsec a la seu de Turisme de Catalunya

 El projecte del PAM 
va ser impulsat l’any 2001 
pel Govern de Catalunya, 
(mitjançant la creació del 
Consorci del Montsec), per 
tal que conjuntament amb 
les altres potencialitats 
turístiques i els recursos 
naturals i culturals del ter-
ritori, es convertís en un 
equipament dinamitzador i 
creador de nova economia 
turística d’una zona amb 
dificultats econòmiques i 
socials.
 El PAM va ser conce-

but, dissenyat i construït 
sense incorporar-hi altres 
serveis que poguessin 
competir amb els serveis i 
les activitats  privades com 
restauració, allotjament, 
turisme actiu, productes 
agroalimentaris etc. Tot 
el contrari, el PAM havia 
d’ajudar al manteniment, 
l’ampliació i el creixement 
d’aquests.
 D’acord amb una en-
questa-estudi realitzada 
als visitants del COU, es 
pot concloure que l’exis-

tència i funcionament del 
PAM, a més de consolidar 
els 10 llocs de treball direc-
tes que té el COU, genera 
ingressos per al sector tu-
rístic privat de prop de 1,5 
milions d’euros anuals.
 Un element que ha 
contribuït en l’efecte mul-
tiplicador del PAM ha estat 
la creació i comercialitza-
ció de paquets/estades al 
Montsec d’una o dos nits, 
on la visita i/o activitats al 
COU es l’element central o 
comú, però que a més s’in-
clouen altres visites, activi-
tats, allotjament i restaura-
ció a la Comarca.
 Entre les dades més 
destaques que aporta 
aquest estudi destaca que 
el 85% del visitants del 
COU viatja a la Comarca 
per l’existència del PAM i 
tant sols el 15% ho fa per la 
natura, paisatge i turisme 
actiu. Això significa que si 
no existís el COU, anual-
ment més de 26.000 turis-
tes que ara ens visiten no 
ho farien. Una altra dada 
positiva es que el 64% per-
nocta 1 ó 2 nits al territori.
 Es pot concloure que 
passats 15 anys des de 
l’inici de la idea-projecte 
del Parc Astronòmic Mont-
sec l’objectiu previst s’ha 
fet realitat.

Un element que ha contribuït en l’efecte multiplicador 
del PAM ha estat la creació i comercialització dels 
paquets/estades al Montsec d’una o dos nits
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En el Futur, el Montsec es convertirà en 
destinació internacional en astroturisme

 Des Des de fa uns dos 
anys que s’esta treballant de 
forma inicial o embrionària 
en el desenvolupament d’un 
Pla estratègic per a convertir 
la marca  MONTSEC en el 
referent del sud d’Europa 
del Turisme de les Estrelles 
o Astroturisme.
 Una característica molt 
positiva de l’Astroturisme 
es que requereix que el 
territori estigui reconegut 
internacionalment com a 
sostenible des del punt 

Mirador astronòmic

L’aplicació de l’estratègia del Pla necessita la implicació 
del sector turístic privat, que és a qui va dirigit el 
desenvolupament del producte del Turisme de les Estrelles.

Senyalització Starlight

de vista mediambiental, 
c i rcumstància  que  e l 
Montsec ja té reconeguda 
amb la Certificació Starlight.
 L ’ a p l i c a c i ó  d e 
l ’ e s t r a t è g i a  d e l  P l a 
necessita la implicació del 
sector o iniciativa turística 
privada, que es a qui va 
dirigit el desenvolupament 
del producte del Turisme de 
les Estrelles.
 La idea de la iniciativa 
s’ha estret de l’illa canària de 
La Palma, amb qui es té una 

efectiva col·laboració. Allí 
fa uns anys el sector privat 
va creure i va protagonitzar 
el desenvolupament del 
negoci de l’Astroturisme 
i posteriorment ha estat 
l’administració pública de 
l’illa qui s’hi ha afegit, de 
forma que la col·laboració 
pública-privada ha convertit 
a  l’illa en un referent 
internacional del Turisme 
de les Estrelles. El que vol 
fer el Montsec es “importar” 
aquest model.
 Durant l’any 2016 els 
responsables científics 
i tècnics del PAM han 
m a n t i n g u t  d i v e r s e s 
r e u n i o n s  a m b  e l s 
responsables  d ’a l t res 
territoris amb equipaments 
astronòmic i/o interès per 
al desenvolupament de 
l ’Astroturisme, per tal 
de preparar i presentar 
projectes de cooperació 
a  l e s  c o n v o c a t ò r i e s 
europees del Programes 
INTERREG, per tal d’obtenir 
subvencions per a la seva 
execució.
 Un projecte ja ha estat 
elaborat i presentat a la 
convocatòria INTEGREG-
POCTEFA conjuntament 
a m b  d o s  e m p r e s e s 

Responsables científics i tècnics del PAM

 Entre les accions del 
Pla que s’estan fent o estan 
previstes properament 
tenim:
- Renovació de la Certificació 
Starlight (caduca l’any 2017) 
i senyalització viària
-  A c o n s e g u i r  l ’ a l t r a 
C e r t i f i c a c i ó  d e  c e l 
f o s c  r e c o n e g u d a 
internacionalment: IDA- 

Dark Sky Reserve  (EE.UU).  
- Edició d’una Guia per a 
tematitzar establiments 
d’astroturisme.
-  Organització del 1r 
Congrés Internacional 
de Turisme Astronòmic 
Montsec.
- Prioritzar les inversions 
privades en Astroturisme 
en els ajuts Leader.

Accions del Pla estratègic
Astroturisme Montsec

- Viatge d’estudi a La Palma 
d’empresaris i emprenedors.
- Nova exposició interactiva sobre 
astronomia i cel fosc al COU.
- H a b i l i t a c i ó  d e  m i r a d o r s 
arqueoastronòmics pel territori.
- Posada en funcionament de nous 
producte com “l’Autobús a les 
Estrelles”
- Desenvolupament del producte 
MICE (Meeting, Incentives, 
Congress&Events)
- Organització del Congrés 
Internacional Artificial Light at 
Night (ALAN)
- Mesures i control de la qualitat del 
cel nocturn del Pirineu en general i 
del Montsec en particular.

públiques del Govern de 
Navarra (NICDO  i GAN) 
i entitats franceses del 
Departament dels Alts 
Pirineus com l’Observatori 
del Pic du Midi, l’associació 
A Ciel Ouvert i el Centre 
d ’ I n i c i a t i v e s  p e r  a l 
Desenvolupament Bigorre-
Pyrénées.  E l  t í to l  del 
projecte es “Pirineus La 
Nuit: Estrategia Pirenaica 
per a la protecció i millora 
de la qualitat del medi 
nocturn”. El pressupost de 

les accions del projecte es 
de més de quatre milions 
d’euros, dels quals un 
correspon a la participació 
del PAM.
 Ú l t i m a m e n t  a l t r e s 
territoris de l’Estat    també 
han vist  en el  desen-
volupament del Turisme 
d e  l e s  E s t r e l l e s  u n a 
oportunitat econòmica per al 
creixement del seu turisme. 
Afortunadament el Montsec 
està en una immillorable 
posició de sortida.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 L’Ànnia té gairebé 
quaranta anys, és perio-
dista, però treballa passe-
jant els gossos d’un grup 
de veïnes pijes. S’està 
engreixant a marxes for-
çades i continua portant 
calces amb dibuixets com 
quan era adolescent. La 
seva vida és un desgavell. 
Després de divorciar-se a 
causa dels seus proble-
mes d’infertilitat, s’instal-
la a casa del seu avi. En 
una de les caixes del tras-
llat descobreix un secret 
molt ben guardat: la men-
tida més gran que el seu 
exmarit li havia amagat.
 El retrobament amb el 
seu millor amic Max, que 
ha tornat de Londres per 
passar uns dies, capgira 
del tot la seva existència.
 La jove dramaturga, 
poeta i actriu Estel Solé 
irromp en el panorama 
literari amb una novel·la 
fresca i punyent. La seva 
força i destresa al servei 
d’un argument original 
i d’uns personatges tan 
humans i complexos com 
reconeixibles. Una novel-
la sincera i divertida que 
retrata les misèries d’una 
dona neuròtica, insatisfe-
ta i descarada que lluita 
per encaixar en la Barce-
lona actual.

 Berthe deixa Nova 
York i la llibreria on treba-
llava quan sap que el seu 
company té una amant i 
busca el seu lloc al Cana-
dà de la infantesa, primer 
a Mont-real i després a la 
reserva índia d’Uashat, 
on es retroba amb Maika-
niss, el seu amic de quan 
eren petits, ara  convertit 
en un activista dels drets 
dels indígenes. El periple 
geogràfic de la Berthe 
serà també una recerca 
personal amb moltes 
trampes i grans satis-
faccions. Com és la vida 
dels indis innus en uns 
boscos que perden ter-
reny cada dia davant de 
grans projectes industri-
als? Què tenen en comú 
els caçadors nòmades de 
la regió boreal amb els 
habitants de Nova York, 
del Pallars o de Barcelo-
na? També entra a la seva 
vida en Martí, parent ca-
talà de la Betty, en una 
llarga estada de deu me-
sos al Pallars. Tot servirà 
a Berthe per fer les paus 
amb el seu passat, saber 
qui és i també què espe-
ra de la vida. Una histò-
ria de coratge, d’amor i 
desamors, d’amistats i 
traïcions, de família i de-
sarrelament. 
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Si no puc volar
Autor: Estel Solé
Gènere: Novel·la

 El ratolí carter és un 
tendre personatge que 
surt de l’oficina de cor-
reus per començar la 
seva jornada laboral amb 
un carretó ple de paquets 
que ha d’anar entregant 
als animals.  Has visitat 
alguna vegada la casa 
d’un cocodril? I la d’un 
esquirol? Segueix al Rato-
lí Carter i descobriràs les 
cases més divertides dels 
animals. Amb infinitat de 
detalls i tocs d’humor a 
les il·lustracions, aquest 
àlbum entretindrà du-
rant hores als petits de la 
casa... I l’últim paquet..., 
per a qui serà? Per ell ma-
teix.
 Marianne Dubuc, que 
escriu i dibuixa, ens mos-
tra un fantàstic llibre per 
observar tots els detalls 
i descobrir sorpreses a 
cada pàgina, al mateix 
temps, donant importàn-
cia en l’ofici de carter, 
per a que els més petits 
prenguin valor de tots els 
oficis.
 Amb toc d’humor, l’es-
criptora i il·lustradora, in-
tenta que els més menuts 
passin una estona en-
tretinguts i ben divertits, 
per la quantitat d’imat-
ges que detallistes que té 
aquest conte.

La ruta del ratolí carter
Autor: Marianne Dubuc
Gènere: Infants (+5)

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

Indesinenter
Imprevist improvisat

He de fer un vers ara mateix
i no hi ha ni un pa a la post.
Torna a sortir el Groc i no tinc res.
Després de Reis,
foc és de d’encenalls l’inspiració
i tossuda la veritat, pla certifica, 
que és dolent cobar-la tant.
He matat un mosquit.
Un mosquit petit, escanyolit, 
misèrrim.
D’aquests que campen obsessos
entre la llum de la taula 
i el blanc del paper que tens, 
demanant que escriguis res.
L’he xafat  llest amb el dit,
i s’ha fet taqueta negra,
a sobre del paper net.
No res. 
Com seriem si la terra
topés en un daltabaix,
taqueta de l’univers,
sense ni terra ni mar.
Heus aquí com un mosquit,
m’ha vingut com clau de volta
per acabar aquest escrit.

La filla del Nord
Autor: M. Dolors Millat
Gènere: Novel·la
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Classificació
Primera Catalana

1. San Cristóbal...........30
2. Balaguer (-1)  ........ 29
3. Almacelles ...............28
4. Santboià ...................28
5. Reus B ......................25
6. Viladecans ...............24
7. Vilanova ...................23
8. Lleida B (-1) .............22
9. Vilaseca ....................21
10. Rapitenca ...............20
11. San Ildefons ..........19
12. Vista Alegre ...........19
13. Alpicat ....................18
14. Igualada  ................16
15. Suburense  ............14
16. Rubí ........................11
17. Morell .......................1
18. Jesus y Maria  .........0

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià F. ............. 11
2. Asier E.  ............ 10
3. Genís S.  ............. 4
4. Isaac S.  .............. 2
5. Sergi G.  ............. 2
6. Putxi ................... 2
7. Marc S.  .............. 1
8. Alberto B.  .......... 1

 El davanter Adrià 
Fernández continua 
liderant la competició 
de golejadors del grup 
segon de la Primera 
Catalana amb 11 gols, 
i Asier Eizaguirre és 
segon amb 10 gols.
 Els 21 gols mar-
cats pels dos homes 
punta del club vermell 
han fet que l’equip 
estigui al capdavant 
de la classificació du-
rant bona part de la 
primera volta de la 
competició, que s’aca-
ba aquest diumenge 
amb un emocionant 
Balaguer-Reus B, al 
Municipal d’Esports.

Adrià Fernández

Propers encontres

15/01/2017  --  16,30 h
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Reus B

-------------------------------------
22/01/2017  --  16,30 h

Camp Municipal 
de Balaguer

Balaguer| Igualada

El CF Balaguer retrà homenatge a Yerai 
Darias aquest diumenge al Municipal
Yerai Darias, capità del 
Balaguer, va perdre la 
vida en un accident de 
trànsit la nit de Cap 
d’Any 

04/12/2016

VILANOVA 1
BALAGUER 3

 El Balaguer està de dol, 
per la mort en accident de 
trànsit, del defensa Yerai 
Darias, que ens deixava la 
matinada del passat Cap 
d’Any a la carretera C-13, 
a l’alçada de Vallfogona de 
Balaguer.

que es retirarà la samarreta 
amb el numero 4, habitual 
del defensa balaguerí i que 
es penjarà sota el marcador. 
Tots els jugadors lluiran una 
samarreta amb el numero 4 
durant el calentament del 
partit, i els membres del 
futbol base del C.F. Balaguer 
deixaran anar globus en un 
enlairament al camp muni-
cipal d’esports.
 El partit que s’havia de 
disputar el passat diumenge 
davant el Lleida B, va ser 
suspès i es jugarà el proper 
dimecres 25 de gener a partir 
de dos quarts de nou del ves-
pre a la capital del Segrià.
 Una de les novetats que 
aportarà el Balaguer des-
prés d’aquestes festes na-
dalenques, es precisament 
el retorn del jugador Victor 

 El Club ha decidit retre 
un homenatge a Yerai, el 
proper diumenge 15 de ge-
ner, en el partit en que els 
balaguerins s’han d’enfron-
tar al Reus B.   
 El club ha convidat els 
familiars en un partit en 

Yerai Darias

C.F. Balaguer

18/12/2016

BALAGUER 2
ALMACELLES 2

Darias, després de recupe-
rar-se d’una llarga lesió.
 El Balaguer disputa-
rà aquesta quinzena dos 
partits consecutius a casa 
davant del Reus B i de l’Igua-
lada, el diumenge 22 de 
gener.
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 El Consell Esportiu 
de la Noguera, amb 
la  co l · laborac ió  de 
l ’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer i  del  Club 
Atlètic  Maratonians 
del Segre organitzen 
el III Cros de Balaguer 
2017, prova de la fase 
Intercomarcal de cros 
dels JEEC corresponent 
al curs 2016-2017 i del 
Circuit Escolar de Cros 
- Trofeu Diputació de 
Lleida 2016-2017,  el 
qual tindrà lloc aquest 
diumenge, al  marge 
esquerra del riu Segre – 
passarel·la (Balaguer).
 L ’ A g r u p a c i ó 
Territorial dels Consells 
Esport ius de Lleida 
c o n j u n t a m e n t  a m b 
els clubs d’atletisme i 
AMPES dels col·legis 

El Parc de la Trannsegre acull 
el Cros de Balaguer, aquest 
diumenge 15 de gener

Aquest diumenge 15 
de gener a partir de 
les 10 del matí
començaran les
diferents proves

El CTT Balaguer Villart Logístic retorna 
a la competició davant el Suris Calella

Balaguer Villart Logístic

Vichy Catalan obsequia amb unes
bosses d’esport el futbol sala femení

En aquests moments el Balaguer ocupa la tercera 
posició amb 6 victòries i una derrota

Equip femení It’s Only Balaguer

 L’equip femení de futbol 
sala “It’s Only Balaguer” 
que entrena el Marcel Cas-
tell, que juga a la FCFS a 
1a territorial grup C, ha 
rebut per part del Sr. Josep 
Maria Morell, Delegat a la 
Noguera de l’empresa Vichy 
Catalan, l’obsequi d’una 
motxilla per cada jugadora.
 L’equip de la Noguera 
tanca l’any a la 4a posició 
amb dos partits guanyats, 
tres empatats i només un 
partit perdut.

 D e s p r é s  d ’ u n e s 
merescudes vacances 
n a d a l e n q u e s ,  a q u e s t 
dissabte 14 de gener, les 
jugadores del primer equip 
del  Club Tennis Taula 
Balaguer Villart Logístic 
tornen a la competició de 
la Superdivisió Femenina.
 A partir de les 5 de la 
tarda, les balaguerines 
rebran al Suris Calella 
al pavelló del Molí  de 
l’Esquerrà.
 El Villart Logistic és 
tercer amb sis victòries 
i una derrota, i el Suris 
Calella és quart amb sis 
victòries i tres derrotes, amb 
dos partits més disputats.

col· laboradors de la 
província de Lleida, la 
Diputació de Lleida amb 
el suport del Consell 
Català de l’Esport i amb 
la col·laboració dels 
organitzadors de les 
jornades de curses de 
camp a través, coordinen 
el Circuit Escolar de 
Cros de Lleida - Trofeu 
Diputació de Lleida.
 L e s  d i f e r e n t s 
proves per categories  
començaran a partir de 
les 10 del matí.

Cros a Balaguer
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Bons resultats del Club Natació
Balaguer a la lliga catalana benjamí

Nedadors balaguerins

 Molt bons resultats 
aconseguits el passat dis-
sabte 17 de desembre  a la 
lliga Catalana de Natació 
organitzada pel CN Molle-
russa, amb la participació 
d’uns 250 nedadors en cate-
goria benjamí i prebenjamí 
de 6 clubs de la província.
 Destaquem els podis 
en categoria benjamina 
masculí 2006 la primera 
posició de l’Arnau Pifarré 
en els 200 estils,en masculí 
2007 la segona posició d’en 
Jordi Suñé en els 50 lliures 
i tercer en els 100 estils, en 
prebenjamí femení la 2a 
posició de l’Ada Castell en 
els 50 lliures, i en Masculí 
la 3a d’en Joel Farré, també 
destacar el tercer lloc en el 
relleu prebenjamí de 4x25 
braça.

El campionat es va celebrar en les instal·lacions del 
CN Mollerussa amb la participació de 250 nedadors 
d’un total de sis clubs de les comarques de Lleida

Cinc nedadores del CEN Balaguer al 
campionat català infantil i junior

 Bons resultats al català 
de natació Infantil i júnior  
celebrat a les instal·lacions 
del CN Barcelona amb 5 
representants del CEN 
Balaguer. En infantil tenim 
a l’Aurembiaix Pifarré 5a de 
Catalunya en 100 papallona, 
8a en 200 papallona i 10a en  
50 lliures, Ares Perera 7a en 
800 lliures, 10a de Catalunya 
en100 i 400 lliures, Laia 
Palacin 19a en 200 lliures, en 
categoria Júnior la 20a posició 
de la Núria Pallé en 100 braça.

 El passat dimecres 
4 de gener, es va cele-
brar el Torneig Solidari 
de Nadal organitzat per 
l’EFS Balaguer Comtat 
d’Urgell juntament amb 
la Creu Roja de Balaguer. 
Durant tot el dia es va 
celebrar partits de futbol 
sala al pavelló municipal 
d’esports de Balaguer 
entre tots els equips base 
del club i equips vinguts 
de diferents parts de la 
província de Lleida, com 
el Tremp, l’Alcoletge i La 
Sentiu de Sió i del Bala-
guer C.F.
 L’ o b j e c t i u  d e  l a 
jornada era que cada 
nen que participava en 
aquest esdeveniment 
portés un regal que es 
cedeix a la campanya que 
duu a terme la Creu Roja 
de recollida de joguines 
i  que l ’organització 
s’encarrega de repartir-
les entre els nens i nenes 
més necessitats de la 

Bona assistència al Torneig 
Solidari de Nadal de Futbol 
Sala per recollir regals

Recollida de regals amb Creu Roja al torneig

El Torneig també va 
convidar als
assistents a
col·laborar amb el 
Banc de Sang

comarca.
 Amb aquesta trobada 
es van poder recollir 
prop de les 200 joguines 
que faran feliços als 
nens i nenes que més 
malament ho passen.
 També es va convidar 
a tots els assistents, 
pares, mares, familiars, 
jugadors i balaguerins 
a fer un altre acte de 
generositat ,  amb la 
presència del Banc de 
Sang que també va 
participar en la jornada.
 Aquesta és la segona 
edició del Torneig Solidari 
de Nadal i va estar tot un 
èxit, a nivell de recollida 
dels regals de Reis.

Nedadores del CEN Balaguer
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“Mai és tard per moure 
peça”, escacs a la Llar de
Jubilats de Camarasa

Un taller d’escacs 
amb un programa 
informàtic durant sis 
sessions dirigides per 
Josep Oms

Uns 30 participants al Torneig Social de 
Tennis’16 del Club Tennis Balaguer

Guanyadors del Torneig

Ramon Gesé va imposar-se a Fran Gil en una
disputada final, mentre que Jesús Ramoneda
s’imposava en la final de consolació a Xavi Caufapé

L’Atleta balaguerí, Sergi Nunes campió 
de la Lliga Ponent’16 de 5 quilòmetres

 La Cursa Sant Silvestre 
de Lleida i la Cursa dels 
Nassos d’Oliana van posar, 
el passat dissabte, el punt 
final a la Lliga Ponent 2016, 
que d’aquesta manera ja 
coneix els seus nous cam-
pions.
 Aquests han estat, en 
els 10 kilòmetres, Francisco 
Javier Cebrián (CA Fraga-
Bajo Cinca) i Rosmari Caru-
lla (Logiesport-La Guineu), 
en els 5 kilòmetres, Sergi 
Nunes (Runners Balaguer) 

i Mari Sanfeliu (Logiesport), 
mentre que l’equip Running 
Blau Peten s’ha imposat en 
l’apartat d’equips.
 Enrere han quedat tot 
un any de curses, gairebé 
una cinquantena, al llarg 
de tota la geografia de les 
comarques lleidatanes i de 

Sergi Nunes

Amb la Cursa Sant
Silvestre de Lleida i la 
dels Nassos d’Oliana 
es posa punt i final a la 
Lliga Ponent del 2016

la Franja, amb una partici-
pació creixent i un calen-
dari que gairebé no ofereix 
descans, ja que només una 
setmana després de les 
darreres cites de la Lliga 
Ponent 2016, ja arranca la 
nova edició del calendari 
pel 2017.

 L’Àrea de Serveis 
Socials del Consell Co-
marcal de la Noguera a 
través del Pla d’Inclusió 
Social, ha posat en mar-
xa per segona vegada 
aquest any 2016 el pro-
jecte «Escacs per a la 
gent gran: Mai no és tard 
per moure peça», a càr-
rec de l’Acadèmia d’Es-
cacs Josep Oms, a la Llar 
de Jubilats de Camarasa, 
amb l’objectiu de donar 
suport a l’Associació de 
Gent Gran Germanor de 
Camarasa.
 L’«Escacs per a la 
gent gran» consisteix en 
un taller d’escacs amb 
un programa informàtic, 
durant sis sessions d’una 
hora, en què Josep Oms i 
un grup de monitors són 

els formadors, amb els 
objectius lluitar contra 
l’Alzheimer, actuar contra 
la solitud i la depressió, 
millorar la concentració 
i el raonament lògic, 
potenciar la motivació 
per una activitat nova, 
ressaltar el coneixement 
informàtic i el joc en 
xarxa. 
 La primera sessió  es 
va fer al desembre, i hi 
van participar un grup de 
14 persones. 

 Del 5 al 8 del passat mes 
de desembre, les instal-
lacions del Club Tennis 
Balaguer, al terme de Cama-
rasa, van acollir el Torneig 
Social de Tennis 2016, amb 
la participació d’una tren-
tena de tennistes del club 
esportiu de la capital de la 
Noguera.
 El campionat va ser molt 
disputat i van arribar a la 
final, Ramon Gesé que va 
imposar-se a Fran Gil.
 En la final de consolació 
d’aquest Torneig Social del 
Club Tennis Balaguer, Jesús 
Ramoneda va guanyar al 
finalista Xavi Caufapé.
 Aquesta és una activitat 
de les que organitza el club  
Tennis Balaguer de cara als 
seus socis durant la tempo-
rada.

Escacs a Camarasa
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Visions particulars
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fa dies que us volia 
fer ressaltar uns detalls 
que tots podem veure un 
dia sí i un altre també. És 
l’eterna rialla que tenen els 
dirigents de l’antiga Con-
vergència, potser per do-
nar-nos moral de victòria, 
de seguretat i de tot allò 
que per ara ni ensumem. 
Però estic segur (?) que ells 
coneixen els draps millor 
que nosaltres, essent la 
continuació “dels millors” 
com va dir el defenestrat 
pels cupaires Sr. Artur Mas, 
i tenint informació privile-
giada que el Sr. Romeva 
els deu passar del món ex-
terior. En els seus viatges a 
llocs desconeguts per nos-
altres. Amb el temps segur 
que publicarà alguna guia 
turística.
 Però s’ha de fer una ex-
cepció amb la Sra. Munté. 
Sempre digna, hieràtica, 
amb poca vida gestual, es 
nota que fa ioga i vida sana 
i contemplativa, per poder 
estar impertorbable. Sa-
crificant tot el que la raça 
llatina fa mostratge sense 
cap esforç, a canvi d’una 
serietat pròpia d’una sego-
na “Dama de Elche”, però 
aquesta vegada ben catala-
na.
 Per l’altre contrasta la 
serietat i aplom que de-
mostren els governants 
del PNV, amb el Sr. Urkullu 
com exemple. Amb un ob-
jectiu clar i molt aconseguit 
econòmicament, i amb una 
pau i tranquil·litat que dóna 
serenor al poble i la segu-
retat que tothom necessita 
per la vida del cada dia. Els 
nostres semblen una co-
lla d’amics que preparen 
una costellada. No donant 
importància quin dia de la 
setmana es pot fer. Vull res-
saltar que és una impressió 
molt particular que cap 

importància pot tenir, i es-
tic segur que vosaltres així 
mateix ho fareu.
 Per l’altre costat, quan 
vinguin les eleccions ca-
talanes i possiblement 
ER, es situï en primer lloc, 
s’haurà arribat al nadir de 
la vida d’aquest partit, tant 
important que fora en al-
tres temps. També s’ha de 
fer notar que en la discreta 
pose d’ER, quasi sempre 
en un segon pla, en algu-
na propaganda empegada 
es nota una deriva de llen-
guatge proper a la CUP. Fa 
dies feia notar el seu paper 
dialogant amb ells i al seu 
populisme. Potser per ra-
ons tàctiques, però potser 
també per similituds que 
no s’han sabut copsar. Es-
querra Republicana té el 
seu vertader perill a la seva 
esquerra, i si els resultats 
no els van acompanyant 
amb positiu pot sortir els 
seu instint cainista, avui de 
moment adormit.
 Però en el fons als par-
tits separatistes, (per iden-
tificar-los d’alguna forma), 
crec en molts moments 
que no els interessa del 
tot que la renda que tenen 
es pugui perdre. Es pot fer 
una excepció amb la CUP, 
que vol enfonsar-ho tot per 
poder fer un ordre nou, tan 
utòpic com el pregonat per 
Bakunin. Ah! i Catalunya 
seria com era l’Albània del 
Hodja. En resum, tot un èxit 
mundial.

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

Gràcies
Família Yerai Darias
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 S’ha acabat el partit. 
L’àrbitre ara si que ha 
pitat el final. I tu, Yerai, 
has marxat, has marxat 
si. Però hi ets, hi ets i 
hi seràs per sempre en 
el nostre record. Nosal-
tres, els pares, germà i 
tota la seva família, no-
més us podem dir GRÀ-
CIES, gràcies per acom-
panyar-nos en aquests 
moments tant durs, grà-
cies per la vostra estima 
i el vostre suport, gràci-

es per les tantes i tantes 
mostres d’afecte rebudes. 
Gràcies als amics, gràcies 
al món del futbol, la seva 
vida, la seva passió, per 
estar tant aprop d’ell i de 
nosaltres en aquesta situ-
ació que mai ens hauríem 
pogut imaginar viure en 
primera persona. En espe-
cial al C.F. Balaguer i a tots 
els seus integrants, era la 
seva segona casa. Gràcies 
a totes les entitats, esplais, 
associacions que el vareu 

 L a m e n t a b l e m e n t 
vivim en un món on hi 
ha infinitat de coses 
per canviar perquè els 
éssers humans fins el 
dia d'avui no hem sabut 
entendre'ns, ni hem fet 
prou cas en els granets 
de sorra d'algunes per-
sones que lluiten per 
transformar en positiu 
aquestes realitats tan 
lamentables. 
 Dins de l'escriptura 
els autors ens endinsem 
en pensaments, filoso-
fies i creences que les 
expressem com a tal, i 

Saber valorar
Josep M. Castells Benabarre, impulsor d’El Mercadal.cat
---------------------------------------------------------------------------------------------------

que creiem que tenen un 
impacte social important, 
ja que repercuteixen positi-
vament en la societat.
 Aquest tipus de filoso-
fia, la de veure les coses 
d'aquesta forma tan parti-
cular pot resultar utòpica, 
sensacionalista, futurista 
o bé il·lusionista però us 
asseguro que té resultats 
molt efectius a mig termi-
ni. 
 El fet de saber valorar 
als altres pel que són i pel 
que fan, és un repte impor-
tant per la humanitat i per 
qualsevol ciutat. Saber va-

conèixer i malauradament 
el vareu venir a acomiadar. 
Gràcies als veïns de la ciu-
tat per estar al nostre cos-
tat. Gràcies, gràcies i mil 
gràcies...
 El Yerai ha marxat si, 
però humilment, tal com 
era ell, només us volem 
demanar que el recordeu si 
us plau, i així, el seu record 
farà que hi sigui ara i per 
sempre amb tots nosaltres.
 Gràcies. DEP fill.

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

lorar als altres és una bona 
via per aconseguir la felici-
tat plena. I molta gent infe-
liç ho és per la manca de 
referents. No es tracta de 
fer la pilota als demés sinó 
d'un altre concepte: el sa-
ber valorar als demés, de la 
mateixa forma que voldri-
em ser valorats nosaltres. 
 Cal destacar que a Ba-
laguer hi tenim gent molt 
preparada, entre ells molts 
autodidàctics que estan 
fent tasques socials, es-
criptors, emprenedors, ar-
tistes, etc... que dediquen 
bona part del seu temps vi-
tal al voluntariat i obres so-
cials i no se'ls valora gens.

------------------------------------------
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 Fins al 8 de gener 
s’ha pogut participar en 
l’activitat ‘Assassinat al 
museu’, una proposta 
diferent per visitar el Mu-
seu de la Noguera durant 
les vacances de Nadal. 
 Es tractava d’un joc 
lliure de detectius adre-
çat a nens i joves de 10 
a 16 anys en el qual els 
participants havien de 
descobrir un assassinat 
que hi havia hagut al 
museu per mitjà d’un 
seguit de pistes que els 
donaven els diferents 

Els joves balaguerins han 
investigat un “assassinat al 
Museu” durant aquest Nadal

Participants a «Assassinat al Museu»

objectes exposats.
 Una proposta que 
volia oferir  una manera 
diferent de visitar les 
exposicions permanents 
del museu, d’una forma 
lúdica i divertida, i que 
pretén atraure el públic 
més jove, que no acostu-
ma a visitar els museus 
per iniciativa pròpia. 
  L’activitat era gratuïta 
i hi han participat una 
cinquantena de joves du-
rant els dies que ha durat 
l’activitat, amb l’horari 
habitual del Museu.

Les vacances de Nadal han animat a 
diferents grups a buscar l’Or del Segre

 El Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre de Bala-
guer no ha aturat la seva 
activitat per les Festes de 
Nadal i durant aquests dies 
ha continuat oferint  a tot el 
públic visites guiades i tallers 

de recerca d’or, una activitat 
única, emocionant i molt 
divertida que no només ha 
descobert al visitant la his-
tòria de l’explotació d’aquest 
metall al riu Segre sinó que 
també l’ha convidat a viure 

Centre d’Interpretació de l’Or del Segre

durant una estona l’aventura 
dels autèntics buscadors 
d’or. 
 L’activitat, que tenia una 
durada aproximada d’una 
hora, constava d’una visita 
guiada per l’espai expositiu 
seguit d’un taller de recerca 
d’or a la zona  dels safareigs 
on el visitant ha après la 
tècnica artesanal per separar 
l’arena de les partícules d’or 
amb l’àbac, un instrument en 
forma de plat que, utilitzant 
l’aigua, serveix per separar 
els minerals pesats dels 
lleugers.
 Al finalitzar, els nous 
buscadors d’or es van poder 
endur totes les partícules d’or 
que van trobar i varen poden 
observar, amb l’ajuda d’una 
lupa binocular, diferents 
minerals.

Buscadors d’Or
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 Probablement  la 
comarca de la Noguera 
és una de les comarques 
menys estudiades pel 
que fa a la botànica que 
hi habita.
 És per aquest motiu 
que des de l’Institució 
Catalana d ’Històr ia 
Natural  i conjuntament 
amb l’Associació  Grup 
de Natura Terres de 
Po n e n t  a q u e s t  a n y 
engegaran  un estudi 
sobre les  orquídies 
(especies presents i 
localització geogràfica) 
que finalitzarà el 2018.  
 Totes les espècies 
d’orquídies, llevat de les 
obtingudes artificialment 
en jardineria,  estan 
protegides per l leis 
internacionals com a 

El Grup de Natura Terres de 
Ponent estudiarà les
orquídies de la Noguera

Amb el suport de 
l’Institució Catalana 
d’Història Natural en 
un estudi que
finalitzarà el 2018

“Avui no sopem” arriba al Teatre de 
Balaguer el diumenge 22 de gener

Avui no sopem

Crisi Perpètua porta la seva obra
Escamot Matrix al Teatre Municipal
 Aquest dissabte 14, al 
Teatre Municipal es repre-
sentarà l’obra «Escamot 
Matrix» de Crisi Perpètua, 
a partir de les 10 del vespre.
 L’entrada és gratuïta 
però  e ls  espectadors 
podran deixar la voluntat. 
Quatre dones, ateses les 
circumstàncies i l’actual 
situació de la polít ica 
c a t a l a n a ,  e s p a n y o l a 
i  europea en general , 
decideixen passar a l’acció 
i formar un grup terrorista.

 El Teatre Municipal acull 
l’obra ‘Avui no sopem’ de Jordi 
Sánchez i Pep Anton Muñoz, 
el diumenge 22, a  les 7 de la 

plantes amenaçades.
 Per tal de realitzar 
aquest estudi cal una 
minsa preparació prèvia 
que la faran membres 
de la Institució Catalana 
d’Història Natural i de 
la Universitat de Lleida 
i alhora es necessita 
gent interessada en el 
tema per tal de poder 
assolir aquest objectiu i 
poder fer aquest estudi 
d’aquesta espècie a la 
nostra zona.

Escamot Matrix

tarda.
 Dirigida per Pep Anton 
Muñoz  i interpretada per Jordi 
Banacolocha, Maite Gil, David 

Bagés, Susanna Garachana i 
Mercè Martínez.
 La Maria Teresa i en Vicenç 
són un matrimoni de classe 
mitjana resident a Barcelona. 
Estan jubilats i fa temps que 
es plantegen marxar de la 
ciutat i anar a viure a la masia 
del poble, però mai s’acaben 
de decidir. I perquè? Una filla 
de casi quaranta anys que 
encara viu amb ells i un fill 
amb cara de pocs amics els  
ho impedeixen. Història d’uns 
pares que volen gaudir de 
l’etapa de la jubilació, però que 
no poden per les necessitats 
dels seus fills, mostrant d’una 
forma agredolça, les tensions 
d’una família.

Estudi de botànica del Grup Natura Terres de Ponent
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
VENTA/LLOGUER de 
pàrkings al c/ Jaume 
Balmes, 11 de Bala-
guer. Raó: 629310479-
629715431.
------------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des, la millor zona de 
Balaguer. Al costat 
del col·legi Mont-
roig. Raó: 676996765.
------------------------------------
ES TRASPASSA bar/
restaurant situat al 
centre de Balaguer per 
no poder atendre. Raó: 
667842280.
-----------------------------------
PIS EN VENTA a 
l’Avinguda Països 
Catalans, 2 hab. Raó: 
973446011-629725009.
------------------------------------
ES LLOGA altell, Pl. 
Pau Casals xamfrà 
amb Països Catalans. 
Moblat. Ideal per des-
patx professional o 
d’empresa. Amb vistes 
al riu. Raó: 610320521. 
Abstenir-se immobili-
àries.
-----------------------------------

VENC pis a l’Avda. 
Països Catalans, 3 
hab. Raó: 973446011-
629725009.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, 2 hab., a/a, 
foc a terra, amb vistes 
al riu. Tot equipat. Raó: 
639920281-973447752.
-------------------------------------
ES LLOGA habitació en 
pis compartit a Barce-
lona. Ben comunicat 
de metro i bus. Raó: 
630018750.
-------------------------------------
VENC pis nou a l’Avda. 
Països Catalans, 1a 
planta, gran terrassa, 
4 hab. Raó: 636124737.
-------------------------------------
LLOGUER de pàr-
kings tancats davant 
Col·legi Vedruna. Raó: 
973450555.
-------------------------------------
VENC pis, 200 m2 , 
Av. Pere III, 5 hab., 3 
banys, tot exterior, amb 
vistes al riu, calefac-
ció, a/a, mobles inte-
grats de qualitat. Raó:  
610320521. Abstenir-se 
immobiliàries.
------------------------------------

TREBALL
--------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos 
de bodes, bateigs, co-
munions o qualsevol 
altre esdeveniment 
amb el que vulguis 
tenir un record per 
sempre. Àmplia ex-
periència en el sector 
audiovisual. Dema-
na pressupost, sen-
se compromís. Con-
tacte Dani Arregui al 
686774086 o l’e-mail: 
daniaso@gmail.com
------------------------------------
S’OFEREIX dona del 
país per cuidar perso-
nes i realitzar tasques 
domèstiques. Raó: 
642619229.
--------------------------------------
A R A  É S  L’ H O R A 
d’aprendre anglès. 
Nativa dóna classes 
particulars. Classes 
de conversa, en grups 
organitzats o bé clas-
ses particulars. Aprèn 
anglès, escrit i parlat 
de la manera més fàcil. 
Raó: 650422582.
------------------------------------

FAIG CLASSES par-
ticulars d’anglès per 
estudiants d’Educació 
Primària, ESO o Batxi-
llerat. Raó: 698383277.
------------------------------------
E S  N E C E S S I T A 
cuiner/a o ajudant de 
cuina. Amb experièn-
cia. Portar currículum 
al Bar 1900.
-----------------------------------

VARIS
---------------------------------------
COMPRO joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fo-
tos antigues. Raó: 
676803205.
-----------------------------------

SRA. MAITE PETIT 
videncia y tarot. Alta 
magia blanca. Con-
sultas en Balaguer y 
Lleida. Horas a conve-
nir. Razón: 656826568-
609135472.
-----------------------------------

MOTOR
--------------------------------------
VENC cotxe model 
BMW 320 diesel, amb 
240.000 km. En perfecte 
estat. Preu negociable. 
Raó: 678552070.
--------------------------------------
--------------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció de breus 
classificats, us heu 
d’adreçar a les nostres 
oficines al c/ Sant Lluís, 
36-38 altello al telèfon: 
973 44 82 73.
--------------------------------------

BUSQUEM pàrquing tancat.
Entre el c/ Sanahuja i el c/ Sant Crist 

o voltants.

Raó: 973 44 82 73.
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 5 de gener a les 8 de la tarda del 12 de gener  CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 de gener a les 8 de la tarda del 19 de gener  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 de gener a les 8 de la tarda del 26 de gener  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 de gener a les 8 de la tarda del 2 de febrer  ALDAVÓ

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 443 320
CONSELL COMARCAL                  973 448 933
BOMBERS                                         973 445 080
CAP II                           973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES          902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL                973 450 408
A MEDICS                                           973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.                 973 448 113
CREU ROJA                                       973 445 795
RENFE                                                  973 445 503
ALSINA GRAELLS                            902 422 242
TAXIS PÚBLICS                                973 445 022
CORREUS                                           973 445 826
JUTJAT N.1, 2 i 3                                         973 679 020
JUTJAT DE GUÀRDIA                     973 679 032
REGISTRE CIVIL                               973 679 031
SALA DE PROCURADORS           973 451 177
DESPATX PARROQUIAL               973 445 342
ESGLÉSIA EVANG. PENT.               973 446 457
FUNERÀRIA SANT JOSEP           973 445 786
                629 447 113 - 629 377 476 - 973 390 862
CASAL GENT GRAN                        973 446 259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                  973 586 005
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                  973 420 009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                  973 428 007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                  973 459 005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                  973 446 099
--------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                            973 445 018
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                  973 424 005
CASA DEL METGE                           973 424 058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                  973 454 004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                   973 180 205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                  973 430 005
METGE                                                 973 430 107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 438 004
CONSULTORI MÈDIC                     973 438 003
RESIDÈNCIA                                      973 438 169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                            973 420 003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELÈFON PÚBLIC                                     973 454 002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT          973 180 010 / 973 180 041
CASA DEL METGE                           973 180 213
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 432 008
CASA DEL METGE                           973 432 055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 019
--------------------------------------------------------------------------

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 

Nou horari de trens
Lleida-Balaguer-La Pobla de Segur

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.25
08.18 (5) 08.45
08.23 (4) 08.50
10.08 (1) 10.35
11.18 (2) 11.45
12.08 (7) 12.35
14.08 (9) 14.35
16.23 (12) 16.50
16.38 (4) 17.05
17.58 (5) 18.25
18.08 (4) 18.35
19.38 (8) 20.05
20.03 (4) 20.30
20.08 (5) 20.35
20.38 (3) 21.05
21.43 (7) 22.10
21.58 (2) 22.25
22.28 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.25 (1) 09.33
11.20 (2) 12.28
15.32 (9) 16.40
17.32 (12) 18.40
17.57 (10) 19.05
19.52 (11) 21.00

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.47
07.50 (1) 08.25
09.05 (1) 09.32
10.45 (2) 11.20
11.10 (7) 11.37
13.05 (1) 13.32
15.05 (9) 15.32
17.05 (12) 17.32
17.30 (10) 17.57
19.05 (5) 19.32
19.25 (11) 19.52
21.05 (7) 21.32
21.15 (2) 21.42

LA POBLA BALAGUER
07.13 (4) 08.23
10.08 (2) 11.18
13.00 (9) 14.08
15.15 (12) 16.23
15.30 (4) 16.38
19.00 (5) 20.08
19.30 (3) 20.38
21.20 (6) 22.28

(1) Circula tots els dies.
(2) Circula tots els dies excepte 
dissabtes.
(3) Circula de dilluns a dijous 
feiners.
(4) Circula de dilluns a divendres 
feiners.
(5) Circula dissabtes, diumenges 
i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i      

festius.
(9) Circula tots els dies fins a /des 
de Balaguer. Dissabtes, fins a / des 
de La Pobla de Segur.
(10) Circula de dilluns a dijous 
feiners. Divendres feiners, fins a 
Balaguer.
(11) Circula de dilluns a dijous 
feiners. Divendres feiners, fins a la 
Pobla de Segur.
(12) Circula diumenges i festius. 
Dissabtes, fins a / des de Balaguer.

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                              diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
20.25                                “                                           dissabte
06.10                         TÀRREGA                                dill. a dissb.
06.50                                 “                                          dill. a dissb.
07.50      “                       dill. a div.
12.00                                   “                                        dill. a dissb.
14.00                                “                                    dill. a dissb. 
19.30     “ dill. a dissb.
06.30      LLEIDA de dill. a div.
07.40 “ de dill. a dissb.
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 “ de dill. a dissb.
09.15 ” de dill. a div. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  de dill. a div.
12.00 “  de dill. a div.
13.10 “  de dill. a div.
14.45 “  de dill. a div.
15.18 “ de dill. a div.
15.23 “ de dill. a div.
15.25 “ de dill. a div.
17.30 “ de dill. a div. + diumenge
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.10 “ de dill. a div.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                       dissbts. mercat
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                                 de dill. a div. 

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
16.35   “                                      divendres 
16.50          “ diari
19.10  “                                  de dill. a div.
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                 de dill. a div.
19.10  “                                                dissabte
20.40                        “                        de dill. a div.+diumg
13.17      AGRAMUNT                   de dill. a disb.
19.17 “                                  de dill. a div.
06.30   ÀGER                             de dill. a div.
07.20  “                                      de dill. a dibt.
14.00 “                                 de dill. a disbt.
14.20 “                                de dill. a div.
14.25 “                                de dill. a div.
19.10 “                                               dissabte
20.40 “                                 de dill. a div. + dimg
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
12.45 “                                        dissabtes
15.15 “                     de dill. a div. feiners
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.45 diari
09.10 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
18.30 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a dissabte

* Els horaris de trens i bus canvien constantment. Aconsellem confir-
mar els horaris que publiquem. Última actualització el 20/12/2016.

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



24 >>


