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Amb el suport de

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

Enguany, en commemorar-se el Dia Internacional de
la No-violència i la Pau, se’m
va fer present el judici que es
duria a terme, justament una
setmana després a aquesta
celebració, a l’expresident
Mas i a les exconselleres Ortega i Rigau. Se’ls jutjaria per
haver organitzat no un referèndum (terme prohibit en un

Les arrels de la Festa de Carnaval les hem de buscar fa
molt temps, quan jueus, grecs i romans ja celebraven festes
semblants al Carnaval. Els romans se les dedicaven als seus
déus. Eren festes esbojarrades en les quals els esclaus i els
soldats triaven un rei que primer manava tant com volia, però
al final havia de morir.
Al llarg de la història, aquestes festes s’han intentat
prohibir moltes vegades. Malgrat això, sempre han seguit
existint gràcies a celebracions privades o secretes. Amb el
temps, aquesta situació ha canviat i el Carnaval s’ha convertit
en la festa més popular, alegre i participativa de l’any.
El Carnaval també està molt relacionat amb la tradició
cristiana. Se celebra uns dies abans del Dimecres de Cendra,
dia en què comença la Quaresma. En la tradició cristiana, els
40 dies que dura la Quaresma són un temps de sacrifici en els
quals, per exemple, no es pot menjar gaire. Per això, durant
el Carnaval hi ha més llibertat i es trenquen moltes regles.
Cal aprofitar per fer tot allò que després no es podrà fer. Dos
personatges han representat històricament la lluita entre el
que signifiquen el Carnaval i la Quaresma. Per un costat, el
rei Carnestoltes, un personatge gruixut, dragador, bevedor
i esbojarrat. Per l’altre, la seva enemiga, la vella Quaresma,
una vella de set cames, que dejuna i és vegetariana.
La festa es celebra des del Dijous Gras en que la gent
es disfressa per celebrar que el rei Carnestoltes està a punt
d’arribar. Segons la tradició, és un dia per gaudir d’un menjar
greixós i abundant. Els plats típics són la botifarra d’ou, la
truita de botifarra i la coca de llardons. El cap de setmana
es el moment de màxima diversió i s’acaba el Dimecres
de Cendra que és l’últim dia del Carnaval i primer de la
Quaresma.

país que es diu democràtic) ni
una consulta (que no és mai
vinculant) sinó un procés participatiu (reconegut fins i tot
pel retallat Estatut d’Autonomia de 2006). En definitiva, per
haver desobeït i haver posat
unes urnes perquè els catalans, que volguessin, expressessin lliurement què volien
ser, com a país. Un procés que
va comptar, per dur-lo a terme,
amb més de quaranta mil voluntaris i sense implicar-hi els
funcionaris (per les conse-

qüències que els podria comportar la seva actuació) i que
va registrar, en una jornada
cívica i festiva, una participació de 2.344.828. Tornant al 30
de gener, aniversari de la mort
de Gandhi i data commemorativa de l’esmentada diada,
m’agradaria cloure l’article
amb un pensament d’aquest
líder pacifista: «Quan algú
comprèn que obeir lleis injustes és contrari a la seva dignitat com a persona, cap tirania
pot dominar-lo».
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S’executen les obres de millora del
dipòsit d’aigua del barri del Secà
L’Ajuntament de Balaguer ha començat la segona
fase de les obres de millora
del dipòsit municipal de la
ciutat. Amb aquesta actuació es dóna continuïtat a
les obres de millora que ja
es van fer a l’equipament
en les que es va reforçar
les estructures interiors així
com impermeabilitzar els
seus departaments.
Amb aquesta primera
fase de l’obra acabada, ara
l’Ajuntament ha executat
la segona fase d’aquestes
obres que consisteix
en la rehabilitació de
la façana exterior i la
impermeabilització
de la coberta d’aquest
equipament municipal.
D’aquesta manera es
donaran per acabades les
obres del dipòsit municipal.

La segona fase consisteix en la rehabilitació dels
murs exteriors i la impermeabilització de la coberta
que es trobava molt deteriorada

Dipòsit del barri del Secà

Tercera edició del sopar de padrines
d’alumnes de l’escola Mont-roig

Sopar de padrines de l’escola Mont-roig

La tasca d’estar pels
nens i nenes, de portarlos a l’escola o recollirlos o la participació en les
dinàmiques del centre,
ha provocat que algunes
padrines de l’escola Montroig fessin una bona relació
entre elles i per celebrarho, aquest cop sense els
petits, es van aplegar al
voltant d’una taula el passat
divendres, 2 de desembre.
El sopar, que es va celebrar
per tercer any consecutiu.

Nou curs de Formació per a
joves balaguerins en atur en
programació informàtica
Balaguer participarà
en el programa #YouthCanDoIt2020 promogut
per l’empresa californiana de màrqueting digital
Kolau, fundada pel balaguerí establert a San
Francisco Danny Mola.
Kolau és una
start up que ha estat
seleccionada per Google
com a soci estratègic i
té per objectiu ajudar
les pimes a estar ben
posicionades dins del
cèlebre buscador.
#YouthCanDoIt2020
s’adreça a joves aturats
del municipi, als quals
ofereix una formació
gratuïta en programació
informàtica per ajudarlos posteriorment en la
cerca de feina remota
entre empreses de
Silicon Valley, Califòrnia.
Es tracta d’una iniciativa
sense ànim de lucre, en
la que Kolau comptarà
amb un professorat
format per enginyers de

El programa Kolau
assegura un futur
laboral pels alumnes
que superin el curs de
sis mesos
programació voluntaris
de parla anglesa,
espanyola i catalana
amb àmplia experiència
en el sector.
Kolau durà a terme
el seu programa en
diferents ciutats dels
Estats Units, Mèxic i
Espanya. La vinculació
del seu fundador amb
Balaguer i uns contactes
previs entre aquest i
l’Ajuntament de la
capital de la Noguera
han propiciat que
aquesta s’inclogui dins el
programa internacional
de Kolau. El programa
acollirà 35 joves entre
18 i 30 anys seleccionats
per l’Ajuntament.

Presentació del programa a Balaguer
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El Museu va presentar una escudella del
segle XVII com a peça del mes de febrer
L’escudella es va trobar durant les excavacions
realitzades al Castell d’Os i pertanyia al propietari
del castell Ramon Ciscar

Presentació de l’escudella

El passat diumenge 5
de febrer, el Museu de la
Noguera presentà la peça
corresponent al mes de febrer del projecte «A taula!».
La peça del mes de
febrer presentada és
un objecte recuperat
durant les excavacions
arqueològiques que es
van fer al Castell d’Os de
Balaguer per a la seva
restauració: una escudella
d’orelletes decorada en
blau, en el fons de la qual hi
figura el nom del propietari
del castell: Ramon Ciscar.
La peça que es presenta
està datada al segle XVII
i pertany a una tipologia
de plats destinats a servir
sopes i potatges a taula. Es
pot veure fins el proper 28
de febrer.

Càritas organitza una sèrie de tallers
per treballar els valors a les escoles
Dins de la campanya
institucional de Càritas
Cridats a ser Comunitat,
s’han iniciat a Balaguer
els tallers Treballem els
Va l o r s , o n d u r a n t e l s
propers mesos als centres
educatius de Balaguer,
Institut Ciutat de Balaguer,
Institut Almatà, Escola
Gaspar de Portolà, Escola
Pia, Escola La Noguera i
Escola Àngel Guimerà, a les
que s’ha sumat l’escola de
Ponts es realitzaran tallers
de Solidaritat, Voluntariat i
Comerç Just.
El passat 26 de gener,
van visitar l’Escola Pia de
Balaguer on l’objectiu del
projecte és educar en valors
ja que es consideren clau
pel desenvolupament dels
alumnes, alhora de donar
a conèixer de les tasques
que es duent a terme a

Nou Mercat de les Rebaixes al
Centre Històric de Balaguer el
proper dimecres 15 de febrer

Mercat de les rebaixes

El proper dimecres dia
15 de febrer, es farà una
nova edició del Mercat de
les Rebaixes, organitzat
per l’Associació de
Comerciants 2021,
juntament amb els
comerços del carrer
d’Avall i carrer Major.
El passat divendres 3
de febrer, es va celebrar
al Passeig de l’Estació la
XX edició del Mercat de
les Rebaixes d’Hivern,
que durant el mati va
tenir molta afluència de
públic, però cap al migdia
es va haver de plegar
abans d’hora degut a la
pluja.
Així doncs, aprofitant
el mercat de les rebaixes
del Centre Històric,
on cada botiga posarà

El mercat es
celebrarà al Centre
Històric de Balaguer,
entre la Plaça, el c/
d’Avall i el c/ Major
parada davant del seu
establiment, s’hi sumaran
més botigues de l’altre
costat de riu, que ubicaran
les parades al mig de la
Plaça.
S’espera una gran
participació en aquesta
festa del comerç
balaguerí, on els
assistents podran gaudir
de molts descomptes,
obsequis i sorpreses, per
acabar de fer les compres
de la temporada d’hivern.

LICITACIÓ BAR-RESTAURANT GERB
Taller a l’Escola Pia

Càritas i fer que aquests
tallers tinguin una finalitat
educativa engrescadora i
participativa.
Aquests tallers
es realitzen als cicles
educatius de primària i
secundària, amb una
durada de cada sessió

de 50 minuts i on hi ha
un treball cooperatiu i de
descobriment de la realitat
a partir de les seves pròpies
habilitats. Es realitzen
diferents jocs adaptats al
valor a treballar i la edat
dels alumnes que realitzen
les activitats i tallers.

L’EMD de Gerb treu a concurs públic la concessió del servei de bar-restaurant de Gerb.
Els interessats podeu passar a recollir les bases del concurs per l’EMD de Gerb, Plaça de
la Vila, 2.
Es poden presentar les ofertes fins el dia 20
de febrer de 2017.

B A L A G U E R <<
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La Margarida de Montferrat, biblioteca
amb DO durant tot el mes de febrer
Pretén dinamitzar l’espai amb propostes culturals
que prenen el vi com a manifestació autòctona amb
la col·laboració del Celler Lagravera

Margarida de Montferrat

Per segon any consecutiu, la Biblioteca Margarida
de Montferrat de Balaguer
s’adhereix al Projecte Biblioteques amb DO, una
iniciativa del Servei de Biblioteques del Departament
de Cultura. 			
Aquest projecte que uneix la
cultura del vi amb la cultura
pròpiament dita, pretén dinamitzar l’espai bibliotecari
amb activitats i propostes
culturals variades que prenen el vi com a manifestació
autòctona, característica i
diferenciada, per subratllar
que també les biblioteques
públiques són diverses en la
mesura que ho és el territori
per tal d’oferir serveis de
qualitat. Per aquest motiu
i amb la col·laboració del
celler Lagravera, la Biblioteca Margarida de Montferrat

Cartell biblioteques amb DO

de Balaguer ha programat
tota una sèrie d’activitats
on la cultura i el vi són els
principals protagonistes.
En total se n’han programat
cinc, tres per a adults i dues
per a infants.
La primera tindrà lloc
el divendres 10 de febrer
a les 20h del vespre amb
el recital literari «Tastet
de vi i lletres» a càrrec de

la Companyia Cassigalls.
Aquesta proposta pretén
donar a conèixer i descobrir
la cultura del vi d’arreu del
país i, especialment, de les
terres lleidatanes a través
de textos poètics, narratius i
teatrals d’autors consagrats i
recitats per quatre rapsodes.
Els assistents podran fer un
tast de vins, gentilesa del
celler Lagravera.
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Jornada formativa per a conèixer les
novetats fiscals de cara a l’any 2017

Jornada formativa al Consell Comarcal

Més de trenta empreses
han participat en la jornada
formativa «Novetats fiscals
per al 2017» organitzada
pel Consorci GAL Noguera
- Segrià Nord, que gestiona
els ajuts Leader, dins del
projecte Start Up Rural
finançat pel Departament

d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
El Sr. J. R. Viaña va
explicar les novetats fiscals
del 2017 i va fer un repàs
de les diferents despeses
deduïbles en el marc d’una
activitat econòmica. A més,
va incidir en la fiscalitat

Consell Comarcal de la Noguera

de les cases de turisme
rural i les característiques
dels dos tipus de tributació
possibles.
Tot seguit la gerent del
GAL, Sra. Gemma Cortada,
va informar sobre l’eina
Retorna i els ajuts Odisseu
que fomenten el retorn del
talent al món rural, i també
va explicar els ajuts Leader
per crear, ampliar i millorar
empreses.
En acabar la sessió,
la presidenta del Consell
Comarcal de la Noguera,
que també ho és del
Consorci GAL NogueraSegrià Nord, va agraïr als
assistents la participació en
la jornada, i va remarcar que
el seu interès per millorar
la seva feina que sempre
beneficia el territori.

El nou sistema de recollida de
residus incrementarà el preu
en un 60 per cent
El nou sistema de
recollida d’escombraries
de la comarca de la
Noguera incrementarà
fins un 60% el cost del
servei per als ajuntaments
de la comarca, tot i que
alguns alcaldes han
manifestat que no veuen
bé el canvi de sistema
que es preveu per als
propers dotze anys i que
preveu l’agrupació de
contenidors en illes per
augmentar el reciclatge.
El cost actual
gairebé supera el milió
d’euros (1,1) i la nova
proposta del consell per
a la gestió del servei
ascendeix a 1.850.000
euros a l’any, xifra que
suposa un increment
entre un 20 i un 60%
depenent del municipi.

Recollida de residus

Alguns alcaldes han
manifestat el seu
desacord en el nou
sistema i demanen
flexibilitat
El 2016 va finalitzar
el contracte amb la
concessionària Fomento
de Construcciones y
Contratas (FCC) i des
de finals d’any el consell
estudia l’opció més idònia
per a la comarca i per
redactar les bases del
nou concurs públic. Tot
i així, atesa l’orografia de
la Noguera i la casuística
de molts dels pobles
que tenen pedanies, per
als alcaldes no es pot
instaurar un model únic i
demanen més flexibilitat.

C O M A R C A <<

Cubells, Alòs i Preixens guardonats per la
implantació de l’administració electrònica
L’ajuntament de Preixens
repeteix guardó, ja que
ja a l’any 2015 ja va ser
premiat, juntament amb
Foradada

El Consorci AOC
(Consorci de l’Administració
oberta de Catalunya)
distingeix la implantació
dels serveis d’administració
electrònica als municipis de
Catalunya, que faciliten a la
ciutadania la realització de
tràmits on-line.
E l
C o n s o r c i
Administració Oberta de
Catalunya (AOC) ha distingit
a tres municipis de la
comarca de la Noguera,
Alòs de Balaguer, Cubells
i Preixens, amb el guardó
Top 10 dins la categoria
de municipis de menys de
1.000 habitants, entre tots

Cubells

Lliurament premis

els municipis de Catalunya.
A la cerimònia de
cloenda del II Congrés de
Govern Digital, que es va
celebrar a Barcelona els dies
25 i 26 de gener al Centre de
Cultura Contemporània
de Barcelona, es van
lliurar els Reconeixements
d’Administració Oberta
als ajuntaments i consells
comarcals que van destacar

l’any 2016 en la implantació
de l’administració digital a
les serves organitzacions.
El guardó distingeix
els municipis amb un
major grau d’implantació
i ús de les diferents eines
d’administració electrònica a
l’hora de realitzar els tràmits
administratius. Aquestes
eines permeten una bona
governança i una gestió
pública eficient, mitjançant
una administració oberta
i innovadora i que dóna
resposta a les demandes i
expectatives de la societat
actual.
L’ajuntament de Preixens
(format per les poblacions
de Preixens, Pradell i Les
Ventoses) repeteix en el
guardó, ja que l’any 2015 va
ser premiat, juntament amb
l’ajuntament de Foradada,
amb la primera posició en
la categoria d’ajuntaments
de menys de 1.000 habitants.

El Monestir de les Avellanes
acull una Jornada de debat
dels GovernsLocals.cat
El passat 2 de febrer
es va fer al Monestir de
les Avellanes la setena
jornada del procés de
debat GovernsLocals.
cat, que ha de servir per
definir les futures lleis de
règim local de Catalunya,
una jornada presidida
per la consellera
de Governació,
Administracions
Públiques i Habitatge,
Meritxell Borràs.
La consellera va
estar acompanyada
del secretari general
del Departament de
Governació, Francesc
Esteve; el secretari
d’Administracions
Locals, Joaquim Ferrer;
la directora general
d’Administració Local,
Montserrat Mundi, i la
directora territorial de

La Jornada va estar
presidida per la
Consellera de
Governació, Meritxell
Borràs
Governació a Lleida,
Anna Feliu.
L’ a c t e t a m b é
va comptar amb
la participació de
l’alcaldessa d’Os de
B a l a g u e r, E s t e f a n i a
Rufach; el delegat del
Govern de la Generalitat
a Lleida, Ramon Farré; el
president de la Diputació
de Lleida, Joan Reñé, i
l’alcalde de Lleida, Àngel
Ros.
La sessió va estar
adreçada als alcaldes i
presidents dels consells.

Una instantània de les Jornades
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L’Escola Vedruna de Balaguer celebra el
Dia Escolar de la No-violència i la Pau
El passat 30 de gener, els alumnes del centre
educatiu es van reunir al pati del centre per formar
un cercle amb una gran mà a dins

Dia de la Pau a l’escola Vedruna

L’Escola Vedruna Balaguer va commemorar el
passat dia 30 de gener el Dia
Escolar de la No-violència i
la Pau.
Un cop reunits al pati
gran de l’escola els i les
alumnes dels diferents
nivells, des de la Llar
d’Infants a Batxillerat,
van formar un cercle en
l’interior de la qual hi havia
una gran mà. Aquesta mà
simbolitzava tot allò que
podem fer amb les mans:
escriure, pintar, modelar,
esculpir, interpretar música,
jugar, llegir o parlar, protegir,
acaronar, saludar, abraçar,
pregar, donar, rebre... i fer,
també, un senzill gest de
PAU! Per cloure l’acte es va
cantar la cançó el Swing de
la pau.

L’escola Bonavista treballa les emocions
celebrant el dia de la Pau i no violència
L’Escola Bonavista de
Bellcaire d’Urgell ha volgut
celebrar el dia de la pau i no
violència realitzant diferents
activats al llarg de la tota la
jornada.
Es van treballar les
Emocions: tot l’alumnat
de l’escola ha treballat una
emoció amb la frase «Em
sento ... quan», primer es va
treballar oralment i tothom
podia expressar els diferents
sentiments. També es van
visionar diferents pel·lícules.

Escola Bonavista de Bellcaire

L’Escola Alfred Potrony
participa d’un taller d’esports
d’inclusió a l’escola

Taller a l’Escola de Térmens

El passat 26 de gener
els alumnes de CM de
l’escola Alfred Potrony
de Térmens van tenir
l’oportunitat de poder
participar en un taller
d’inclusió a l’escola. Els
nens i nenes van poder
viure en primera persona
la pràctica de diferents
esports posant-se en el
lloc de persones amb
alguna discapacitat.
Així van poder jugar a
bàsquet amb cadira de
rodes, a Botxes, un esport similar a la petanca
on juguen esportistes
paralímpics amb cadira
de rodes i amb una mobilitat als braços molt
reduïda. Per posar-se en
el lloc d’aquests esportistes tiraven les boles
amb la mà no dominant.
Realment difícil. També
van provar de seguir la
veu d’un company amb
els ulls tapats.
L’experiència va ser

Els alumnes han
practicat esports
posant-se en el lloc
de persones amb
alguna discapacitat
interessant, doncs veure
la superació d’alguns
esportistes coneguts
com discapacitats i que
són capaços a través de
l’esforç, la constància
i l’entrenament de fer
coses espectaculars.
Tot això ha estat
possible gràcies
a Activa’t, una
entitat sense ànim
de lucre dedicada a
gestionar i organitzar
serveis d’oci, lleure i
esport adaptat per a
tots aquells usuaris
que vulguin conèixer i
experimentar l’activitat
física practicada
per persones amb
discapacitat.
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L’Escola de la Ràpita finalista en el concurs
“Un juguete una ilusión” a nivell estatal
Els alumnes del Cicle
Mijà de l’escola La Ràpita
(ZER el Jonc) han participat
en la XIII edició del concurs
estatal “Un Juguete una
ilusión” amb un conte titulat
“Rik y Rok y los 7 amigos”.
El conte col·lectiu elaborat
pels nens i nenes ha quedat
entre els millors de la seva
categoria a nivell espanyol,
essent doncs un dels cinc
finalistes de la present edició. Més de 15.000 escolars
han participat enguany en
aquest concurs de contes
solidaris.
La història dels nens de
l’escola pretén significar la
importància del joc col·lectiu
que els nens han expressat a
través de paraules i dibuixos
què vol dir jugar, què aporta,
i també que vol dir solidaritat, igualtat i respecte.

La festa de St. Antoni reparteix
els premis de la seva rifa

10 alumnes han participat en la XIII edició del
concurs “Un juguete una ilusión” amb un conte
titulat Riky Rok y los 7 amigos

Festa de Sant Antoni 2017

Durant el sopar de Sant
Antoni, celebrat el passat 28
de gener, es va fer el sorteig
dels quatre premis de la
rifa. El premi de la sèrie A,
un porc o el valor en diners
pel número 5753. El premi de la Sèrie B, corresponent a un cap de setmana a
Alumnes de l’escola La Ràpita

Madrid en AVE pel número
4654. El premi de la Serie C,
un televisor de 32 polsades,
pel número 3366, mentre
que el premi de la sèrie D,
corresponent a un viatge a
Mallorca de cinc dies per a
dues persones, va ser pel
número 1527.
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Dona’t
Autor: Àngels Bassas
Gènere: Novel·la

En el seu debut novel·
lístic, l’actriu Àngels
Bassas sorprèn amb la
història d’un desig. Una
intriga passional protagonitzada per una dona
que vol viure la vida, real
i professional, intensament i sense reserves.
La Maria és una actriu que té tècnica i taules, però que, sobretot,
creu en allò que està
fent. Fa anys que treballa en el món del teatre i
coneix bé els somnis i les
frustracions dels actors i
les rivalitats i enveges
que s’hi amaguen. Ara
mateix està de gira amb
la companyia. La rutina
de les seves actuacions,
però, de sobte es veu alterada per l’aparició d’un
home desconegut que
la segueix de ciutat en
ciutat. L’atracció inicial
aviat condueix a la seducció i finalment a una
passió explícita i desfermada, d’un agosarament
i plaer tan intensos que
per força ha de tenir conseqüències. Perquè a la
vida hi ha misteri, perquè
a la vida de tant en tant
cal arriscar-se, perquè la
vida val la pena viure-la a
fons. O no?

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

La Vírginia té cinquanta-dos anys i viu en un pis
alt dels afores de Roma.
Fa poc que li han extirpat
un pit i que s’ha separat de l’Alberto. La mort
del pare farà que hagi de
tornar a Girona, la seva
ciutat, després de molt
temps de no ser-hi. El retrobament amb la família
i sobretot amb un passat
que semblava oblidat li
desvetllarà emocions, records i enyorances. Amb
un seguit de fotografies
reals i imaginades, la
protagonista d’aquesta
intensa història intentarà redescobrir el seu cos
i el seu present, i també
l’amor.
L’autora aconsegueix
sacsejar-nos i fer-nos reflexionar sobre el rumb
de les nostres vides, les
nostres pors i decisions.
Retratar la metamorfosis
de la vida, que no deixa de ser el teló de fons
d’aquesta novel·la. «On
són les vides que no ha
viscut però que alguna
vegada s’ha imaginat?».
Una gran història
d’amor emmarcada en la
solidesa de l’edat madura. Finalista Premi Prudencia Bertrana 2015.

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

L’hotel blanc de la
platja
Autor: Alba Sabaté
Gènere: Novel·la

El carrer principal
Autor: Alice Melvin
Gènere: Infants
(a partir de 5 anys)

La Sally té una llista
de deu coses molt variades que ha de comprar.
Per això va al carrer principal a veure si troba el
que busca en els seus
establiments. A la pàgina
de la dreta veurem la façana de cada botiga amb
tot detall, i a la pàgina de
l’esquerra hi trobarem
amb un text descriptiu i
rimat què s’hi ven. Finalment la Sally aconseguirà
trobar tot el que busca?
Això només ho sabrem
si despleguem la solapa
de la pàgina dreta que
ens permet veure l’interior de la botiga. Botigues
que, com a cases de nines, permeten veure dins
de cada una d’elles un
món imaginari adaptat
als nens (i als adults) de
totes les edats. Una joia
d’àlbum.
Text
rimat
i
il·
lustracions
detallades,
que acompanyen a la protagonista amb una visita
nostàlgica d’una selecció
de botigues que va trobant pel seu camí, amb la
il·lusió de trobar alguna
cosa oculta. L’autora és
una de les il·lustradores
més reconegudes de la
seva edat.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
La nina i la nena

Parlen els silencis.
Hi ha una sola veu.
Una escena tendra.
La nina de drap li és la conversa.
Abstracció d’infant.
Raons i fineses.
Vestit i sabates i una flor al seu cap.
No hi ha ningú més.
Jugant elles dos,
la nina de drap li diu la contesta.
La nina de drap i el seu interior
d’on surten paraules i maneres vives,
flors de l’infantesa.
Paraules de llum
que eixamplen la tarda
d’un dia d’hivern, quan el quadre plàstic
allarga colors de vida latent,
mentre li explica la nena a la nina,
com són les cuetes
que li va trenant.
Igual com les seves, molt cap al costat.
No hi ha ningú més. Només el seu món
i una claror dolça del seu interior
que ho canvia tot.
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El programa “Trinxeres” de TV3
tractarà el Cap de Pont de Balaguer
En el segon programa de la sèrie que s’emetrà el
proper diumenge 12 de febrer en horari nocturn

Rodatge del programa Trinxeres

El recorregut comença dalt
de la serra del Montsec i acaba
a Balaguer. 		
“Trinxeres” visitarà la Vall
de Meià, l’Escola de Guerra
de Tudela de Segre, Alòs
de Balaguer i Balaguer, per
explicar l’ocupació franquista
de la ciutat i la posterior
batalla: l’ofensiva republicana
pel control del cap del Pont.
Durant aquest itinerari,
l’equip del programa coneix
Francesc Comavella, en
Sisquet, un home de 100
anys que va lluitar a la Batalla
de Belchite; Miquel Carlí,
testimoni d’una de les últimes
batalles aèries més destacades
de la guerra a Catalunya.

La Sucrera de Menàrguens representa
“Boda a l’excusat” per a Mans Unides
Un any més, la companyia
la Sucrera de Menàrguens,
col·labora en la campanya
contra la Fam de Mans Unides, amb la representació de
l’obra «Boda a l’excusat», el
proper diumenge 12 de febrer
a partir de les 7 de la tarda, al
Teatre Municipal de Balaguer.
El preu de l’entrada és de 12
euros. Tot el que es recapti
anirà destinat al projecte de
desenvolupament integral
de les comunitats pageses i
indígenes de Panamà.

Grup de teatre La Sucrera de Menàrguens

27 alumnes han iniciat el
curs de llengua catalana per a
no catalanoparlants

Alumnes del curs de català

El dilluns 31 de gener
el Servei Comarcal de
Català de la Noguera va
iniciar les sessions d’un
nou curs de llengua catalana destinat a persones
no catalanoparlants.
El curs es duu a terme
dins del marc del projecte
Aprèn.cat, en què el Consorci per a la Normalització Lingüística i el Servei
d’Ocupació de Catalunya
ofereixen formació a persones aturades amb el
finançament de la Conferència Sectorial.
Aquest curs dona
continuïtat als cursos que
s’han anat fent en anys
anteriors i consta de 15
sessions de 3 hores en
què els alumnes aprenen
a resoldre situacions

El curs consta de 15
sessions de 3 hores
i està organitzat pel
Servei Comarcal de
Català de la Noguera
fonamentals de la vida
quotidiana.
En total s’hi ha
inscrit 27 alumnes de
diverses procedències:
Romania, Colòmbia,
la Xina, Bulgària, el
Marroc, Egipte, Nigèria,
Catalunya, etc. Durant
quatre setmanes aquests
alumnes aniran a classe
de dilluns a dijous i faran
els primers passos per
començar-se a expressar
en català.
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El Balaguer recupera el liderat de
Primera Catalana al guanyar a l’Igualada
Aquest diumenge els
balaguerins visitaran el
camp del Rubí i rebran
el 19 de febrer al
Suburense

29/01/2017

VILASECA
BALAGUER

1
0

05/02/2017

BALAGUER
RAPITENCA

3
2

El Balaguer continua
com a líder amb 4 punts
de diferència amb el segon
classificat, després de la
victòria davant la Rapitenca
per 3 gols a 2 en un partit en
que el fort vent va afectar
molt al joc dels dos equips,

Galceran va obrir el marcador

Classificació
Primera Catalana
1. Balaguer ................. 39
2. Santboià ...................35
3. San Cristobal...........34
4. Almacelles................33
5. Reus B.......................32
6. Vista Alegre..............29
7. Rapitenca..................27
8. Vilanova....................27
9. Sant Ildefons............26
10. Viladecans..............26
11. Alpicat.....................26
12. Vilaseca...................25
13. Lleida B...................23
14. Suburense..............21
15. Igualada .................19
16. Rubí.........................13
17. Morell........................2
18. Jesus i Maria ...........0

Adrià lluitant amb els rivals

especialment en la precisió
de les passades que no deixava fer el seu joc a cap dels
dos equips.
El Balaguer després de
donar un parell d’avisos,
s’avançava en el marcador
amb un gol de Sergi Gal-

cerán, però que neutralitzaria pocs minuts després el
capità X. Marqués, marcant
de falta directa.
Però en la següent jugada, una internada de Genís
va acabar amb una rematada
d’Asier un rebuig del porter
i Adrià molt atent, tornava a
avançar als locals.
A la segona part, Adrià
podia sentenciar el partit
amb tres clares ocasions de
gol que el porter va desbaratar, però al 65, una internada
del davanter balaguerí va
acabar amb una passada
cap a Sergi Curià que aconseguia marcar el gol de la
tranquil·litat de xut creuat.
Pero X. Marqués altre
cop, quan faltaven 7 minuts
pel final engaltava un potent
xut que ajudat pel vent entra-

va a la porteria d’Alfred, que
estava una mica avançat.
Aquest diumenge els balaguerins visitaran el camp
del Rubí i rebran el 19 de
febrer al Suburense, abans
del descans per la celebració
del Carnestoltes.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Adrià F. ............. 16
2. Asier E. ............. 10
3. Genís S. .............. 5
4. Sergi G................ 4
5. Isaac S. ............... 3
6. Putxi.................... 2
7. Marc S. ............... 1
8. Sergi C. .............. 1
9. Alberto B. ........... 1
Adrià Fernández
continua essent el
màxim golejador de
l’equip i de la lliga amb
un total de 16 gols,
després de marcar els
dos gols en el partit
davant el Lleida B, i
el segon gol davant la
Rapitenca.
Però els bons resultats també venen donats gracies al treball
defensiu. Sergi Curià
que s’ha fet un lloc a
l’onze titular completava la seva gran actuació davant la Rapitenca
amb un gol que donava
tranquil·litat a l’equip.

Propers encontres
12/01/2017 -- 12 h
Camp Municipal
de Rubí

Rubí| Balaguer
------------------------------------19/02/2017 -- 16’30 h
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Suburense

Sergi Curià

ESPORTS

Gran paper dels nedadors Iker Ruíz i
David Bach en la lliga de natació adaptada
Els nedadors del Club
Esportiu Natació Balaguer
Iker Ruíz i David Bach van
participar el passat dissabte
en la segona jornada de la
lliga catalana de natació
adaptada celebrada a les
instal·lacions de CN Martorell.
Com a resultats mes
destacats tenim que l’Iker
Ruí en la seva categoria S15
promoció va aconseguir la
primera posició en els 25
metres lliures, 50 metres
braça i en els 50 metres
esquena.
El nedador David
Bach nedador del CEN
Balaguer de categoria S10
en categoria absoluta va
aconseguir una meritòria
10a posició en els 50
esquena.

Els dos nedadors van participar en la segona jornada
de la lliga catalana de natació adaptada a les
instal·lacions del Club Natació Martorell

Nedadors balaguerins

El Villart Logístic guanya els dos partits
disputats en terres andaluses
El passat cap de
setmana el Balaguer Villart
Logístic va viatjar per terres
andaluses per dur a terme
un doble enfrontament
contra el Tecnigen Linares
(Jaén), i contra el Priego
(Córdoba).
El dissabte, contra el
Linares, les balaguerines,
després d’un llarg viatge,
es van imposar en un
treballat encontre per 2 a 4.
En el primer partit Tingting
Wang es va imposar amb
contundència a la xinesa
del Linares Shibo Xu per
0 a 3. En el segon Anna
Biscarri va cedir el seu punt
contra Gloria Panadero
per 3 a 0. A continuació
Yan Lan Li va fer una gran
actuació guanyant a la
romanesa Melinda Circui.
Però quan tot semblava
molt ben encaminat, en el

La 8a Trail del Montroig i la
Volta al pantà de Sant Llorenç
es celebraran el 19 de març
El diumenge 19
de març és la data
assenyalada per a la
celebració de la 8a Trail
Montroig Extreme i la
Volta al Pantà de Sant
Llorenç, que enguany
han unit esforços per
oferir una jornada
completa d’esport sota
l’organització del CE
Pedala.cat. La cita ja
té obertes les seves
inscripcions.
Aquesta fusió
es traduirà en una
proposta que inclou una
cursa de muntanya de
20 kilòmetres, la Trail
Montroig, i una prova de
8,3 kilòmetres, la Volta al
Pantà.
Pe l q u e f a a l a
Trail Montroig, com és
habitual serà una cursa
que no deixarà indiferent
a ningú, ja que discorre
per uns paratges
naturals amb unes
vistes impressionants
de la comarca, amb
1.200 metres de desnivell
positiu. La recollida de
dorsals es farà a partir
de les 7.30 hores, amb la
sortida a les 9.00.
El recorregut serà
molt renovat respecte a
les edicions anteriors,
amb sortida des de
Llorenç de Montgai

Ting ting

dobles les balaguerines,
Tingting i Yan Lan, es veien
superades en un partit molt
disputat per Panadero i
Circui per 3 a 1 posant un
perillós 2 a 2 al marcador
general.
En el següent partit
Tingting Wang es va tornar

a imposar amb molta
claredat a Panadero per 0
a 3, i tota la pressió requeia
sobre Yan Lan Li que es va
imposar per 1 a 3.
El dimenge les
jugadores del Balaguer
s’enfrontaven el TM Priego
imposant-se per 2-4.

<< 15

Trail Montroig

El reconegut serà
força renovat
respecte a les
edicions anteriors del
Trail Montroig
direcció Camarasa,
pista forestal fins al
coll d’Orenga (km
4,3), penya-segats del
Montroig en direcció a
la Cova del Tabac, refugi
del Xut (km 9,9), carena
de la serra del Montroig
fins al Coll de Porta (km
12,3), pista forestal per
les parets de la Pala Alta,
canal equipada amb
cordes, novament carena
de Montroig, ermita de
Montalegre (km 14,2),
collada de Llorenç i
arribada a meta.
Pe l q u e f a a l a
Volta al Pantà de Sant
Llorenç, serà una cursa
competitiva i una
caminada no competitiva
per muntanya, oberta
a tothom. El recorregut
al pantà és circular de
8,3 km i 100 metres de
desnivell positiu, 25%
asfalt i 75% per terra i
corriols. La recollida de
dorsals es farà a les 8.30
i la sortida serà a partir
de les 10 h.
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Bon paper dels nedadors del CEN
Balaguer a la lliga catalana de Cervera
Molt bons resultats
aconseguits el passat dissabte 28 de gener a la
lliga Catalana de natació
organitzada pel CN Cervera,
amb la participació d’uns
250 nedadors en categoria
benjamí i prebenjamí de 6
clubs de la província.
Destaquem els podis en
categoria benjamí masculí
2006 la primera posició
de l’Arnau Pifarré en els
100 braça i 100 lliures,en
masculí 2007 la segona
posició d’en Jordi Suñé en
els 100 lliures i tercer en els
50 braça, benjamí femení
del 2006 tercera la Jasmina.
Però en 100 lliures, també
destacar el tercer lloc en el
relleu benjamí femení de
4x50 papallona i segon lloc
pel mateix relleu masculí.

7 podis dels benjamins del Club Esportiu Natació
Balaguer en la quarta jornada de la Lliga Catalana
Benjamí i segona prebenjamí celebrada a Cervera

Nedadors balaguerins

Gran paper de l’atleta balaguerí Richard
Córdoba en la Marató de Tarragona

Richard Córdoba

El passat diumenge 22
de gener, l’atleta Richard
Córdoba del Club Atlètic
Maratonians del Segre de
Balaguer va participar en la
Marató de Tarragona, acabant
en 28 lloc de la general i 9 de
la seva categoria amb un
temps de 2:55:54.
Bon paper de l’atleta que
ha iniciat aquesta temporada
amb un gran resultat, i que de
ben segur n’arribaran més en
les properes proves en que
participi.

Obertes les inscripcions de la
Cursa de la Nòria de
Torrelameu del 12 de març
El 12 de març és la
data escollida per a la
celebració de la cinquena edició de la Cursa de
la Nòria de Torrelameu,
cita puntuable per a la
Lliga Ponent en les seves
dos distàncies i que ja
ha obert el període d’inscripcions.
L’ o r g a n i t z a c i ó , a
càrrec de l’Ajuntament
d e To r r e l a m e u , h a
preparat els dos
recorreguts, que seran
mixtes (70% d’asfalt i
30% de terra) i que
permetran als corredors
gaudir d’un paisatge
agrícola i a la vegada
d’un indret natural com
és la riba del riu Noguera
Ribagorçana. La sortida
es donarà a les 10.00
hores al Parc de la Nòria,
al mateix indret on estarà
ubicada l’arribada. El
recorregut llarg tindrà,
exactament, 10.200
metres, mentre que el

Per cada inscrit a la
cursa de la Nòria es
lliurarà un euro a la
Associació l’Estel de
Balaguer
curs farà 5.400 metres.
Tots els participants
rebran com a obsequi
una bossa del corredor
amb una armilla, un
entrepà de llonganissa,
fruita i refresc, a més
d’entrar en el sorteig
de diferents obsequis.
L’entrega de dorsals
als participants serà el
mateix dia de la cursa
entre les 8.15 i les 9.30
hores a la mateixa zona
de sortida.
La cita tindrà també
el seu vessant solidari,
ja que l’organització
aportarà, per cada
corredor inscrit, 1 euro
per a l’Associació L’Estel.

Cursa de la Nòria de Torrelameu
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ACB Mitja Marató de Balaguer, el
diumenge 19 de febrer en la 29a edició
També se celebrarà la cursa de 10 quilòmetres i el
jogging. El dissabte 18 de febrer hi haurà la Diada
Atlètica a l’alçada de l’Estació d’Autobusos

Mitja Marató

El proper diumenge 19
de febrer, Balaguer organitza la 29a edició de la Mitja
Marató, la cursa de 10 quilòmetres i Jogging. La sortida
serà a la Plaça del Mercadal
a partir de les 10,30 hores.
El recorregut serà per
Balaguer, Gerb, Sant Llorenç i retorn cap a la plaça
del Mercadal de Balaguer.
La cursa de 10 quilòmetres arriba a la desena
edició amb un recorregut
urbà per Balaguer-Gerb
Balaguer, i la de joging de 5
quilòmetres per un recorregut interior pels carrers de
Balaguer.
El dissabte 18, tindrà lloc
la Diada Atlètica, a partir de
les 17 h per esportistes de
4 a 16 anys. Circuit tancat
a l’alçada de la passarel·la
de l’estació d’autobusos.

164 esportistes participen als
Campionats ACELL de Bàsquet

Campionat ACELL

El passat dissabte 4 de
febrer, el pavelló Inpacsa
de Balaguer va acollir els
XXVI Campionats Territorials de Bàsquet ACELL
amb la participació de
164 esportistes repartits
entre els esports d’equip
i les proves individuals.

Un total d’onze clubs,
amb prop de 200 persones amb discapacitat
intel·lectual de diferents
clubs de la província,
entre els quals hi havia
l’Estel de Balaguer que va
fer un més que destacat
paper en el campionat.
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Anar fent

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

Pel que es veu algú
s’ha molestat per l’anterior
escrit en aquesta revista,
fet per jo mateix. Ho sento.
De veritat que ho sento. Encara he de dir que el meu
sentiment també l’hauria
de compartir, la persona
que amb tan poca mà esquerra mostra el poc profit
d’una Ensenyança Bàsica.
Però home de Déu no es
fiqui així. No veu que la
seva salut es pot ressentir i
el seu fetge queixar-se. Ara
imagini que es fica groc
com un llimó, només li faltaria això! No vulgui córrer
el risc d’espantar-nos amb
la necessitat que tenim de
vostè tots plegats. Per la
seva tranquil·litat, la meva
família, la de naixement i

els vinguts amb matrimonis tots estan molt bé, sinó
entrem en petites menudeses. Per la meva part, desitjo que la seva mare no sigui sabedora de la rucaldat
i fanatisme del seu fill. La
podria entristir.
Pel que es veu i llegeix
les “coses” a casa nostra
s’acceleren en una gran
mesura, l’aprovació dels
pressupostos per part de la
CUP ha ajudat del tot. Ara
cal esperar les decisions
dels nostres dirigents per
quan el Govern Central ha
manifestat que aniria a remolc del que faci el Govern
Català. De moment el 6 de
febrer, comença la compareixença a l’Audiència de
Barcelona pel 9-N. Ho re-

cordeu? Sí. D’aquelles pintades aparegudes d’avui
per demà, amb colors llampants, amb aquell jove esmetxonat que tenia un vot
i el volia usar. Desitjava tot
un reguitzell de coses, que
moltes de tan justes són
pura utopia. Vuit. Eren vuit
els sans desitjos que s’obtindrien votant un sí aquell
dia. Tot s’ha acabat anantse’n avall, l’únic que resta
amb força bon estat són
les pintades en parets privades, amb suposo diners
públics. El que passarà el
dia 6 de febrer, només és
una conseqüència per no
obeir la Llei. Em suposo
que els citats a declarar
aniran ben acompanyats
d’aquets simpatitzants de
la ANC, que diu el seu cap
que eren quinze mil fa dies,
i els rebedors de sous i
llocs de treball que han de
demostrar la seva fidelitat.
Si es repeteix la història

del Jordi Pujol Ferrusola, a
la segona compareixença
de segur no seran tants. I
si la cosa es va allargant,
sols podria ser que es trobessin.
Llegint he trobat la
paraula “faccioso”. Era la
paraula que usava el legítim Govern d’Espanya al
referir-se al Gral. Franco i
als militars que li van fer
costat, no respectant la
Llei vigent que no els devia agradar. No deixa de
sorprendre’m que els del
PP no l’hagin usat, doncs
el diàleg que es proposava
ha estat impossible. Hi ha
massa gent que ha parlat
massa. Han dit massa coses per mostrar el seu únic
propòsit, i així no es pot negociar. Un s’ha de guardar
de l’adversari que sap callar, i que es fica darrera de
la llei que l’empara, doncs
té totes les de guanyar.
No fa gaire temps, Itàlia

va acabar amb un suposat
moviment del Nord. Alemanya, fa quatre dies va
acbar amb tota aspiració
de Baviera. EL PNV està
a punt de festejar amb el
PP. Estem més sols que la
una, perquè és molt clar,
que Podemites i Comuns
actuen i fan el teatre apropiat per l’ocasió, i poder
arribar al seu totalitarisme
que en això són còpia de la
dreta més dura. Com deia
el Josep Pla: “Són com els
llumins: una brillantor d’un
moment, i després la foscor”.

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

OPINIÓ

Gràcies

Antoni Ayguadé, President del Club de Futbol Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

MOLTES GRÀCIES en
majúscules, als homes i
dones que heu fet possible
un acte solidari, participatiu i divertit, en la genialitat
d’una obra de teatre que
ha posat en valor el millor
dels nostres convilatans.
En massa, amb entusiasme i divertida participació,
centenars de persones vàrem participar, com actors
o espectadors, en la genial
obra de teatre creada expressament per l’ocasió,
pels bons amics Juanito
Llobet i Esteve Biel. En el
centenari del Club de Futbol Balaguer, calia una
acció que permetés, participació ciutadana i solidaria col·laboració, amb el
divertiment general. L’idea
fou acollida amb entusiasme pels socis del GER, que
des del primer moment,
es posaren a disposició
altruista per la celebració
d’una obra de teatre que
complís amb aquests objectius. Així, es va aconseguir que una obra de teatre
prengués forma en la imaginativa ment dels autors,
que si m’ho permeten, ho
han aconseguit amb genial èxit. Estic segur que
seran molts més els clubs
esportius, que faran seva
la iniciativa i aprofitaran
aquesta genial obra de teatre per estendre el conreu
de la cultura, el divertiment
ciutadà i la sana pràctica
de l’esport. Si la donem
a conèixer, aquesta obra
la veurem interpretada a
viles i ciutats com els pastorets, perquè l’obra és
genial i a tots els pobles,

hi ha un grup cultural i un
club esportiu amb ganes i
necessitat de col·laborar.
Gràcies, perquè dotzenes
de persones han participat com a voluntariat, per
donar el benefici de l’actuació al nostre Club en
quasi sis mil euros, que
aniran per l’escola base del
nostre club, car el teatre i
l’esport són cultura, divertiment, participació i també formació. Si una rialla
és la millor píndola per la
salut, en aquesta obra de
teatre en vàrem aconseguir
tones i tones. Tots vàrem
sortir de la funció una mica
més amics, més feliços
i més optimistes, en uns
moments que s’agraeix el
bon humor i la bonhomia.
Amb aquesta carta faig homenatge al GER i a tots els
participants que com espectadors han col·laborat
amb el Centenari del nostre
Club de Futbol Balaguer.
També faig homenatge a
la genialitat dels autors de
l’obra. No puc deixar d’anomenar, amb un entranyable
record, al nostre soci comú
en Peret Estany Profitós,
que sempre es troba a faltar en la quotidianitat de
la vida i especialment en
aquesta obra de teatre. Una
abraçada agraïda, un reconeixement sentit i sobretot,
el sentiment de comptar en
el GER amb uns amics que
fan de la cultura solidaria
cresol de ciutadania.

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

Una època d’èxits compartits

Josep Maria Castells Benabarre
---------------------------------------------------------------------------------------------------

La societat actual
està fragmentada en
ideologies i condicions:
polítiques, religioses, ètniques, de classes socials, d'orientació sexual,
nivell d'estudis, parla,
edat, salut, etc...
El fet que hi hagi
molta diversitat en les
maneres de pensar és
una cosa natural, ja que
a hores d'ara encara no
comptem amb els mecanismes suficients per
imposar una moneda
única mundial, un idioma igual per a tots, i
unes normes i lleis globalitzades.
Els humans tenim
tendència en les nostres relacions socials

a descartar determinades
persones i inclús arribem
a fer mal a altres persones
per fet de tenir una manera
de ser i pensar diferent. I
amb Donald Trump de president d'Estats Units ens
podem veure abocats a un
conflicte mundial bastant
difícil de solucionar que
esborraria del mapa totes
les il·lusions i reptes que
hem tingut fins ara els ciutadans del món.
Personalment crec que
els governants que tenim
actualment encara no tenen la suficient convicció
política per aconseguir
aquestes fites d'igualtat
que plantejo.
Els polítics han de pensar i actuar per fer una so-

Ja fa set anys que vam començar...

Esbart Dansaire Castell Formós
---------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Esbart fa set anys
que es va formar, al llarg
d’aquest temps, hem
après, hem aprofundit i
hem conegut danses de
diferents contrades de
Catalunya.
Gràcies a l’esforç i
constància dels dansaires, creiem que ha estat
un treball molt satisfactori i gratificant, perquè
a més de l’enriquiment
personal, hem donat a
conèixer les danses de
Casa Nostra en les diferents activitats que hem
participat, i el públic ha
pogut gaudir-ne.

Hem col·laborat a tot
arreu on ens ho han ofert
i hem pogut, així com la
Diada Internacional de la
Dansa, a la Fira de Balaguer, al Teatre Municipal
de Balaguer per la Marató,
a Lleida al col·legi de l’Esperança, a diverses Festes
Majors, en Residències,
en la Festa Medieval dels
800 anys del Mercat a Balaguer i actualment a la
Festa de l’Arpia, a la Fira
d’Entitats i als Actes Institucionals de la celebració
de la Diada al Castell Formós i a Santa Maria.
Les vivències viscudes
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cietat de la diversitat basat
amb el respecte i l'enteniment. Ho porten predicant
des de fa molts anys (pensions dignes, blindar la salut pública, increment del
salari mínim interprofessional, igualtat de gènere,
més seguretat, una renda
bàsica universal...).
Seria molt bo que ens
qüestionéssim si els ciutadans d'aquest món de la diversitat hem de seguir amb
un nou model com la tecnocràcia o bé crear un model únic per a tots els ciutadans del món, que vindria
imposat per les grans elits
mundials... Possiblement
seria una època d'èxits
compartits i prolongats.

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

al llarg d’aquests set anys
han estat molt positives i
enriquidores, ja que a més
d’aprendre i gaudir ballant,
s’ha establert entre tots
els dansaires uns lligams
d’afecte, d’amistat i companyonia molt ferms.
La nostra il·lusió és seguir ballant, conèixer noves danses i aprofundir en
la riquesa cultural del nostre País.

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

Tot ho trobaràs a la nostra web:

www.revistagroc.com
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OCI

Balaguer celebrarà la festa del
Carnestoltes els dies 25 i 26 de febrer

Carnestoltes

Balaguer celebra la festa del Carnestoltes el proper
cap de setmana del 25 i 26
de febrer.
Pel que fa a dissabte, la
festa s’iniciarà amb la rua
de la disbauxa que sortirà a
les 19.30 h des de l’estació
de trens, passeig de
l’Estació, l’avinguda Pere III,
i arribarà al pavelló del Molí
de l’Esquerrà. Encapçalarà
la rua el grup balaguerí
Bandelpal seguides de les
comparses i la carrossa
d e l Re i C a r n e s t o l t e s .
A l’arribada al pavelló i
haurà un espectacle de
batucada, el discurs del
Rei Carnestoltes, seguirà
l’actuació del showman
cubà Jorge de La Suerte,
amb un espectacle

participatiu per escalfar
motors. Un sopar popular,
amenitzat per la Discomòbil
Galaxy, repassant els millors
hits de les darreres dècades.
Després actuació de la
Banda Neon, concert del
grup de versions Catrock,
lliurament de premis,
continuarà el concert amb
Catrock i finalitzarà la festa
el Dj. Oriol Garcia.
Diumenge al matí,
s’iniciarà la Carnestoltada
infantil amb la rua de
l’alegria, a partir de les 11.30
h des de l’Estació de Trens,
destinada exclusivament
per als més petits, on
desfilaran les carrosses i
comparses dels centres
educatius i les Ampes que
ho desitgin així com els

esplais o associacions
infantils.... acabant a la
plaça del Mercadal amb una
gran festa infantil plena de
música, color i on també
hi tindrà lloc un concurs
de carrosses i comparses,
exclusiu per als infants.
El grup la Cremallera
amb l’espectacle els Xicots
del Frac, animaran a tots els
assistents que s’apleguin
al Mercadal a partir de les
12.15 h. Ja serà a partir de
les 13.30 h que hi haurà una
desfilada de les comparses
inscrites, el lliurament de
premis i fi de festa. Durant
l’espectacle hi haurà un
photocall amb la Bultrina
(la mascota infantil de
Balaguer) per fer-se una
foto pel record.

El cantautor Joan Colomo va
actuar el passat dissabte al
Teatre Municipal
El passat dissabte
va tenir lloc el concert
de Joan Colomo al
Teatre de Balaguer. Va
ser el tercer dels quatre
concerts del cicle de
música Marguerida
Fun, organitzat per la
fundació Marguerida de
Montferrato.
Joan Colomo és
un músic i cantautor
català. Ha format part de
diferents bandes, sent les
més destacades Zeidun,
Moksha o Unfinished
Sympathy. L’any 2004
va fundar la Célula
Durmiente, un trio de
música eclèctica que
ha tingut una activitat
intermitent arribant a
publicar tres discos. Al
2009 va debutar en solitari
amb el disc “Contra todo
pronóstico” al qual van

Joan Colomo

Va ser el tercer dels
quatre concerts que
conformen el cicle de
música Marguerida
Fun
seguir en poc més de dos
anys els volums 1 i 2 de
Producto Interior Bruto
amb el qual va aconseguir
bones crítiques. El
2014 va publicar “La
fília i la fòbia”, i el 2016
“Sistema”, el seu darrer
disc, publicat el març de
l’any passat i sobre el que
es va centrar gran part
del concert del passat
dissabte al Teatre.
La música de Joan
Colomo navega entre
estils com el folk, el pop
i, fins i tot, pinzellades de
rock.

OCI

El Club Escacs Vallfogona posa tres jugadors
a les finals de Catalunya sub10 i sub12
El passat dissabte va
finalitzar el campionat previ
del Campionat de Catalunya
a la territorial de Lleida, que
es va dur a terme a la ciutat
de Balaguer.
En la categoria Sub10,
el jugador del CE Vallfogona
Pau Bergé va quedar sots
campió tant sols amb una
derrota davant del campió
Guillem Visa d’Ivars d’Urgell,
guanyant les cinc partides
restants del campionat.
El jugador del Vallfogona
Antoni Rúbies obté una
molt meritòria quarta posició
cedint la victòria al campió i
al seu company de club, Pau.
En la categoria Sub12,
Ariadna Marín, va obtenir la
classificació pel campionat
de Catalunya. A sub12 el
sots campió van ser el Joan
Pedra de Balaguer.
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Improshow Lover’s Night a
Lapallavacara aquest divendres

El jugador del Club Escacs Balaguer sub12, Joan
Pedra, també es va classificar al quedar sotscampió
de les comarques de Lleida

Improshow al Casal Lapallavacara

Pau Bergé

Aquest divendres
dia 10 de febrer, dins del
Cicle de Monòlegs que
organitza la Regidoria de
Joventut, arriba l’espectacle Lover’s Night de la
companyia Improshow,
una funció basada en
l’humor i la improvisació,

on el públic és el guionista i de vegades també el
protagonista.
L’espectacle començarà a les 22.30 h al casal Lapallavacara, amb
entrada anticipada per 5
euros i a taquilla per 10
euros.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES

-----------------------------------VENC PIS moblat de
72m2, al c/ Barcelona
de Balaguer, sense
ascensor, 5a planta.
Preu molt rebaixat.
Trucar al: 691611142629620114 (en horari
de 12 a 22 h).
-----------------------------------OPORTUNITAT, venda de parcel·les aïllades, la millor zona de
Balaguer. Al costat
del col·legi Montroig. Raó: 676996765.
-----------------------------------ES LLOGA pis dúplex
a Gerb, comunitat
tranquil·la. Construcció del 2009. Tres habitacions i 2 banys,
cuina, menjador i terrassa. Preu: 360 euros
al mes amb despeses
de comunitat incloses. Raó: 679606061
(Sergi).
-----------------------------------P I S E N V E N TA a
l’Avinguda Països
Catalans, 2 hab. Raó
telèfons: 973446011629725009.
-----------------------------------

TRASPÀS kanguroteca a Balaguer, per no
poder atendre. Totalment equipada. Raó:
973447031 (de 08.30
a 19.30 de dilluns a
divendres).
-----------------------------------VENC pis a l’Avda.
Països Catalans, 3
hab. Raó: 973446011629725009.
------------------------------------ES VEN pàrking tancat
amb porta automàtica, espai per cotxe i
moto. Entrada pel c/
Sant Crist amb cotxe i
sortida peatonal pel c/
Urgell. Preu a convenir.
Raó: 610461492.
------------------------------------VENC pis nou a l’Avda.
Països Catalans, 1a
planta, gran terrassa,
4 hab. Raó: 636124737.
------------------------------------LLOGUER pàrkings tancats davant Col·legi Vedruna. Raó: 973450555.
------------------------------------ES TRASPASSA perruqueria a Balaguer.
Totalment equipada.
Raó: 667476172.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------PERRUQUERIA
CEBADO busca oficial de
perruqueria. Interessats
trucar al: 678552069.
--------------------------------------

S’OFEREIX realitzador
amb equip de càmera
per enregistrar vídeos
de bodes, bateigs, comunions o qualsevol
altre esdeveniment
amb el que vulguis
tenir un record per
sempre. Àmplia experiència en el sector
audiovisual. Demana pressupost, sense compromís. Contacte Dani Arregui al
686774086 o l’e-mail:
daniaso@gmail.com
-----------------------------------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 classes particulars. Aprèn
anglès, escrit i parlat
de la manera més fàcil.
Informació al telèfon:
650422582.
-----------------------------------

ES BUSCA home per
portar hort a Balaguer.
Hort amb aigua, llum,
bany i dutxa. Raó:
699308870.
-----------------------------------FAIG CLASSES particulars d’anglès per
estudiants d’Educació
Primària, ESO o Batxillerat. Raó: 698383277.
-----------------------------------E S N E C E S S I TA
cuiner/a o ajudant de
cuina. Amb experiència. Portar currículum
al Bar 1900.
----------------------------------ES TRASPASSA perruqueria a Balaguer.
Totalment equipada
i en ple rendiment.
Traspàs per malaltia.
Raó: 667476172 (trucar només de 2 a 3 del
migdia).
-----------------------------------

VARIS
---------------------------------------

ES VEN bicicleta de
BTT de nena, talla 8-10
anys. Marca Conor. De
color rosa. Nova per estrenar. Raó: 667476172.
--------------------------------------

COMPRO joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos antigues. Raó:
676803205.
----------------------------------SRA. MAITE PETIT
videncia y tarot. Alta
magia blanca. Consultas en Balaguer y
Lleida. Horas a convenir. Razón: 656826568609135472.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per demanar informació
per posar anuncis en
aquesta secció de breus
classificats, us podeu
adreçar a les nostres
oficines al c/ Sant Lluís,
36-38 altell de Balaguer,
al telèfon 973 44 82 73 o
bé des de la nostra web:
revistagroc.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Farmàcies

Telèfons útils
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
--------------------------------------------------------------------------

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

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

ARRIBADES

BALAGUER
06.58 (1)
08.18 (5)
08.23 (4)
10.08 (1)
11.18 (2)
12.08 (7)
14.08 (9)
16.23 (12)
16.38 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.38 (8)
20.03 (4)
20.08 (5)
20.38 (3)
21.43 (7)
21.58 (2)
22.28 (6)

LLEIDA
07.25
08.45
08.50
10.35
11.45
12.35
14.35
16.50
17.05
18.25
18.35
20.05
20.30
20.35
21.05
22.10
22.25
22.55

BALAGUER
05.52 (4)
08.25 (1)
11.20 (2)
15.32 (9)
17.32 (12)
17.57 (10)
19.52 (11)

LA POBLA
07.00
09.33
12.28
16.40
18.40
19.05
21.00

SORTIDES

ARRIBADES

LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.50 (1)
09.05 (1)
10.45 (2)
11.10 (7)
13.05 (1)
15.05 (9)
17.05 (12)
17.30 (10)
19.05 (5)
19.25 (11)
21.05 (7)
21.15 (2)

BALAGUER
05.52
06.47
08.25
09.32
11.20
11.37
13.32
15.32
17.32
17.57
19.32
19.52
21.32
21.42

LA POBLA
07.13 (4)
10.08 (2)
13.00 (9)
15.15 (12)
15.30 (4)
19.00 (5)
19.30 (3)
21.20 (6)

BALAGUER
08.23
11.18
14.08
16.23
16.38
20.08
20.38
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.

VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.

973432151

De les 8 de la tarda del 9 de febrer
a les 8 de la tarda del 16 de febrer
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 16 de febrer
a les 8 de la tarda del 23 de febrer
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 23 de febrer
a les 8 de la tarda del 2 de març
ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANI’NS
PRESSUPOST

SORTIDES

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

Farmàcies de torn de Balaguer

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

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

Horari d’autobusos
SORT.
06.10
07.55
19.55
20.23
20.25
06.10
06.50
07.50
12.00
14.00
19.30
06.30
07.40
07.45
07.48
07.55
08.00
09.10
09.15
09.53
10.45
10.50
12.00
13.10
14.45
15.18
15.23
15.25
17.30
17.53
18.00
19.10
09.20
16.50
12.00
09.20
13.35

DESTINACIÓ
CALENDARI
BARCELONA
dill. a dissb.
“
diari
“
diumg.
“
de dill. a div.
“
dissabte
TÀRREGA
dill. a dissb.
“
dill. a dissb.
“
dill. a div.
“
dill. a dissb.
“
dill. a dissb.
“
dill. a dissb.
LLEIDA
de dill. a div.
“
de dill. a dissb.
“
de dill. a dissb.
“
de dill. a dissb.
“
dimt., dimc. i div.
“
dill., dij. i div.
“
de dill. a dissb.
”
de dill. a div.
”
dissabtes
“
diumenges
“
de dill. a div.
“
de dill. a div.
“
de dill. a div.
“
de dill. a div.
“
de dill. a div.
“
de dill. a div.
“
de dill. a div.
“
de dill. a div. + diumenge
“
diumenge
“
dissabte
“
de dill. a div.
SEU D’URGELL
diari
“
diari
ALBESA
dissbts. mercat
PONTS
diari
“
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 confirmar els horaris que publiquem. Última actualització el 20/12/2016.
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