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Amb el suport de

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

Em resulta quasi impossible trobar un motiu que
expliqui, ja no dic que justifiqui, que hom hagi estat capaç d’endur-se el filet de plata del peu de la imatge del
Sant Crist. Em costa creure
que avui hi pugui haver algú
que mostri una manca tan

La correcta gestió dels residus domèstics i la seva
recollida selectiva són alguns dels temes que han adquirit
importància en els últims temps a causa de la creixent
preocupació de la societat pels aspectes ambientals. És
competència dels Ajuntaments i dels Consells Comarcals
la tasca de recollida selectiva dels residus i el seu transport
fins a un destí adequat per a la seva reutilització o
tractament.
D’altra banda, cal informar i formar sobre la correcta
classificació dels diferents residus segons la seva
composició en origen, per tal que puguin ser reciclats o
tractats correctament. La separació dels residus en origen,
és a dir, a la pròpia llar, facilita el seu posterior reciclatge
i/o tractament, ja que com que els materials no es barregen
entre ells, no es deterioren ni s’embruten.
Per separar els diversos residus, disposem dels
contenidors de recollida selectiva, que es poden reconèixer
pel seu color. Els residus dipositats correctament en els
diferents contenidors o les deixalleries i punts verds
reben tractaments adequats de recuperació. Per això
poden tornar al cicle de materials, es posen en valor com
a recursos i estalvien la necessitat de noves matèries
primeres. En definitiva, s’engega tota una cadena de
tractament, d’economia verda i de llocs de treball.
Pel que fa al retorn econòmic, existeix un cànon
que grava els residus que van als abocadors o a les
incineradores. El retorn econòmic d’aquest cànon es
destina als ens locals. Aquells municipis que tenen valors
alts de recollida selectiva són els que reben un import més
alt, esperonant els ens locals a implicar la seva ciutadania.

absoluta de respecte i de tolerància envers les creences
i devocions d’altri. Se’m fa
difícil pensar que la mesquinesa, en el sentit més ampli
del terme, esborri aquella
actitud cívica i educada
que se suposa intrínseca
en un ésser humà del segle
XXI. Fets com aquest o com
molts d’altres d’índole semblant i que, malauradament,
succeeixen diàriament, vénen a dir que les coses no

s’estan fent bé. Sembla ser
que malgrat els avenços
en tots els camps de la ciència i de la tecnologia, hi
ha una esfereïdora crisi de
valors autèntics, tant a nivell individual com de grup.
No és moment de cercar
culpables, més aviat de coresponsabilització de totes
les persones i institucions
que, d’una manera o altra,
formem la nostra societat.
Ningú no en queda exempt.
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Aquest cap de setmana arriba el rei
Carnestoltes amb moltes novetats

Carnestoltes

Enguany el Carnestoltes es celebra sobre la data
que marca el calendari i es reparteix la festa en dos
dies, entre dissabte vespre i diumenge mati
Aquest cap de setmana
del 25 i 26 de febrer, Balaguer celebra la festa del
Carnestoltes, tornant a la
data habitual, que marca el
calendari i amb importants
novetats.
Pel que fa a dissabte,
la festa, organitzada
conjuntament amb
l’Associació Joves Balaguer,
s’iniciarà amb la rua de la
disbauxa que sortirà a les
19.30 h des de l’Estació de
trens, seguint pel Passeig de
l’Estació, l’avinguda Pere III,
i arribarà al pavelló del Molí
de l’Esquerrà on continuarà
la festa fins a la matinada
amb moltes actuacions.
A quarts de nou està
prevista l’arribada al pavelló

del Molí de l’Esquerrà i
començarà l’espectacle de
Batucada per part del grup
Bandelpal. Seguidament, el
discurs del rei Carnestoltes
que donarà el tret de sortida
a la nit més boja de l’any.
A les nou hi haurà
l’actuació del showman
cubà Jorge La Suerte, amb
un espectacle participatiu
per començar a escalfar
motors.
A partir de les 10 del
vespre hi haurà el sopar
popular dels poca-soltes,
organitzat pel restaurant Les
Roquetes de Balaguer (on es
podran comprar els tiquets
anticipadament a recollir
pel mateix restaurant). El
sopar estarà amenitzat

per la Discomòbil Galaxy,
repassant els millors hits de
les darreres dècades.
Seguidament i durant
el sopar, tindrà lloc el
lliurament del premi a la
millor carrossa (200€) i a la
millor comparsa de la rua
(100€).
A partir de les 12 de la
nit començarà l’actuació
del grup Banda Neon, amb
un repertori que comprèn
des dels millors temes dels
80 fins al reggaeton més
actual, passant per la millor
rumba i rock de tots els
temps.
Seguidament i com a
plat fort de la nit, el concert
amb el grup de versions de
música en català Catrock. Es
farà lliurament dels premis
del Concurs de Disfresses,
tant de la modalitat de grup i
individual o parella. Tancarà
la festa, fins ben entrada la
matinada, el DJ Oriol.

El diumenge al matí es
celebrarà la festa del
Carnestoltes infantil
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.
Una de les novetats
d’enguany és el
Concurs de Fotografia
«Carnestoltes 2017
Balaguer» amb el tema

Carnestoltes infantil

Una de les novetats
d’aquest any és la
convocatòria del
Concurs de Fotografia
Carnestoltes 2017
«la millor instantània
d e l a f e s t a » . Pe r a
participar caldrà donar-li
m’agrada a la pàgina de
Facebook «fires i festes
de Balaguer»; compartir
la imatge escollida a
Facebook amb el hashtag:
#carnestoltadabalaguer
La millor fotografia
guanyarà una caixa
regal d’experiències. El
guanyador es publicarà a
la pàgina de Facebook.
La Guineueta,
mascota del parc de
Nadal, acompanyarà la
rua, exercint de reina de
la carnestoltada infantil,
fent-se fotos amb els nens
al photocall preparat per
l’ocasió.

BALAGUER

Obres d’ampliació del cementiri nou
que comptarà amb 20 nínxols nous
Les obres de construcció dels 20 nínxols nous
començaran properament amb un pressupost
d’execució de 96.300 euros

Cementiri Nou

Els propers dies començaran les obres d’ampliació
del cementiri de Balaguer
que el consistori ha adjudicat a l’empresa Cases de
Ponent d’aquí de la ciutat
de Balaguer.
Els treballs d’ampliació
permetran disposar de vint
nínxols nous. L’obra ha
estat adjudicada per un
pressupost de 96.300 euros.
En un altre ordre de
coses, Gerard Torres, el
regidor d’Urbanisme, va
explicar que properament
es procedirà a modificar la
instal·lació d’alguns dels
plafons informatius de la
línia del bus urbà, que s’han
col·locat d’una manera
que dificulten el pas dels
vianants, especialment si
van en cotxets amb infants.

L’Ajuntament amplia el pipican fet a
l’estiu, del carrer Noguera Pallaresa
Durant les darreres
setmanes s’ha ampliat el
pipican del carrer Noguera
Pallaresa, a petició dels
propis usuaris.
S’ha augmentat
la seva superfície i s’ha
acabat d’adequar a les
necessitats dels usuaris i
s’en construeix un de nou
a la zona de la carretera
de Camarasa. D’altra
banda, des de l’Ajuntament
continua la campanya de
sensibilització.

Pipican del carrer Noguera Pallaresa
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Durant el 2017 s’abordarà la
rehabilitació de la part
inferior del pont i les baranes

Pont Nou

L’ajuntament de Balaguer abordarà aquest any
la reforma i millora de la
part inferior del pont Nou
així com de les baranes.
Aquest és un dels
projectes prioritaris que,
segons el regidor d’Obres
i Serveis, Carlos Garcia,
s’ha d’abordar aquest
exercici, un any en què,
assegura, l’ajuntament
ha de continuar fent
un gran esforç per
amortitzar, entre altres,
el crèdit ICO de 8 milions
d’euros que el consistori
va demanar per pagar
proveïdors.
Segons Garcia, la
part inferior del Pont està
molt malmesa així com
les baranes, que també
s’hauran de rehabilitar.
Pel reg id o r d ’Ob res
aquesta és una obra que
no es pot obviar.
La millora del Pont
tindria un cost d’uns
80.000 euros, amb la qual

Aquest és un dels
projectes prioritaris
per l’equip de govern
en els pressupostos
del 2017
cosa s’esgotaria en bona
part la partida d’inversió
prevista, que rondaria els
100.000 euros, segons
ha explicat el mateix
Carlos Garcia. És per
això, i per poder fer front
a altres projectes, que
el regidor d’Obres no
descarta anar al préstec
i demanar un nou crèdit,
una possibilitat que ja
va avançar fa un dies
l’alcalde, Jordi Ignasi
Vidal.
L’ajuntament també
preveu destinar una
partida als camins
escolars i una altra
al projecte de millora
de l’accessibilitat del
turisme cultural.
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Més de cinquanta parades al Mercat de
les Rebaixes del Centre Històric
Les botigues del Centre
Històric de Balaguer van
celebrar el passat 15 de
febrer el seu tradicional
Mercat de les Rebaixes
al qual aquest any s’hi ha
sumat altres establiments
de fora del casc antic, que
han ubicat les seves parades
a la plaça del Mercadal.
El bon temps va
comportar més afluència
de compradors que en el
Mercat de les Rebaixes del
passat 3 de febrer al Passeig
de l’Estació, afectat per la
pluja.
El mercat va comptar
amb la participació de
cinquanta establiments
que van oferir els seus
productes als millors preus,
per acabar de vendre els
productes d’hivern.

Una cinquantena de parades van participar al
mercat de les Rebaixes ubicat als carrera Major,
d’Avall i plaça del Mercadal

Plaça Mercadal

El 23 de març comença el període de
preinscripcions pel curs 2017-2018

Preinscripcions al curs 2017-2018

Del 23 de març al 4
d’abril s’obrirà el termini per
al segon cicle d’educació
infantil, educació primària,
centres integrats i educació
secundària obligatòria.
Del 23 de març al 7 d’abril
tocarà als ensenyaments
professionals de música i
dansa. Del 2 al 12 de maig
serà el torn de les llars
d’infants. Del 16 al 24 de
maig s’obrirà termini per
al batxillerat, els cicles de
grau mitjà de formació
professional.

Càritas presenta el pis
d’acollida transitòria situat a
la ciutat de Balaguer
Càritas d’Urgell ha
posat en marxa un projecte innovador a la diòcesi: un pis d’acollida
transitòria, situat a la
ciutat de Balaguer. Un
projecte que s’ha posat
en marxa gràcies al suport i la participació de
diversos industrials de la
població que han cregut
en el projecte i hi han treballat en diverses fases.
El projecte va iniciar-se
amb el lliurament d’una
propietat d’una veïna
de Balaguer a Càritas, a
benefici de projectes socials de l’entitat i per permetre acollir a persones
que s’havien quedat sense llar. Cada família que
sigui acollida per Càritas
de manera transitòria en
aquest habitatge, s’integrarà en els programes
socio-laborals de l’entitat, per tal de millorar la
seva capacitació laboral
i els recursos de gestió

El Bisbe d’Urgell,
Joan Enric Vives va
ser l’encarregat de
presentar l’acte de
presentació del pis
econòmica, familiar i
social. L’objectiu de Càritas no és només fer un
acolliment puntual, sinó
també formar i donar
eines que permetin a la
família i als seus integrants retornar al mercat
laboral i la inclusió social plena, i que puguin
tornar a ser autònoms.
El projecte s’ha materialitzat amb el suport
d’entitats, institucions,
industrials i particulars,
que han portat a terme,
amb la coordinació i
lideratge de Càritas a
Balaguer la rehabilitació
del immoble, per que
aquest estigues adequat
per ser utilitzat.

Presentació del pis d’acollida transitòria

B A L A G U E R <<

Recol·locació del bust de Manuel Marín
a la placeta que porta el seu nom
El 1962 l’Ajuntament
de Balaguer va col·locar a
la plaça de Manuel Marín
un bust de bronze que
representava l’enginyer
de telecomunicacions que
el 1923 havia instal·lat a
Balaguer la primera central
telefònica automàtica
d’Espanya.
Uns anys després
l’Ajuntament de la ciutat
decidí enriquir l’espai amb
un bust de l’enginyer que
encarregà a l’escultor,
resident a Balaguer, Genaro
Iglesias. Iglesias era un
represaliat del Règim,
obligat a residir a un mínim
de 150km de Barcelona, que
freqüentava els ambients
intel·lectuals i artístics de
l’època a Balaguer.
L’escultura, que ha estat
restaurada als tallers del
Museu de la Noguera, es

retirà de la plaça arran de
les obres de remodelació
que s’hi dugueren a terme
fa uns anys i aquest
diumenge 19 de febrer s’hi
va recol·locar.
Amb motiu d’aquest

acte el museu ha editat
la vuitena fitxa dels
col·leccionable «Retalls
d’Art», dedicada al bust de
Manuel Marín, que va ser
lliurada als assistents a
l’acte.

Un moment de l’acte

Balaguer inicia un programa
per incentivar la sardana als
centres escolars
L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer ha impulsat
amb la complicitat del
Servei Educatiu de la
Noguera, de la comunitat
educativa de Balaguer
i amb el suport de les
Colles Sardanistes de
Balaguer i de la Federació
Sardanista de Lleida un
taller de vuit sessions
adreçades a escolars
durant aquest tercer
trimestre de l’actual curs
2016/2017.
La proposta neix
l’any passat de les Colles
Sardanistes de Balaguer,
quan van traslladar al
govern municipal la
necessitat d’impulsar
l’aprenentatge de la
dansa nacional a les
escoles. Detectada la
mancança i revisant
les propostes anteriors

Obertes les inscripcions pel 3r Concurs
de cuina en el marc de Fira Q
Fira Q Balaguer
juntament amb l’Associació
Gastrobar i l’Associació de
Comerciants de Balaguer
2021, organitzen el tercer
concurs de cuina, sota el
títol “De la Nostra Terra al

Plat”.
Tots els participants
que es vulguin presentar,
només cal que siguin
amants de la cuina, no cal
que siguin professionals,
hauran de preparar una

Concurs de Cuina Fira Q Balaguer

recepta amb una condició,
que utilitzin algun producte
de proximitat.
Els interessats han
d’enviar la seva recepta
abans del 20 d’abril, al
correu: concursfiraq@
gmail.com
Un jurat tècnic i de
gran nivell, escollirà vuit
propostes, que seran els
que participaran a la Fina
el diumenge de Fira Q
Balaguer, l’últim cap de
setmana d’abril, en el que
serà un espectacle culinari
dirigit a tots els públics per
poder demostrar la seva
valia, amb un plat on es
valorarà la presentació,
l’originalitat, el gust i també
l’utilització de productes de
proximitat.

Presentació del programa

Més de 200 alumnes
de la capital de la
Noguera participaran
al “Recuperem la
Sardana”
realitzades a escolars
de la ciutat sense que
tinguessin uns resultats
esperats, l’Ajuntament
de Balaguer va proposar
incloure l’activitat dins
el Pla Municipal de
Dinàmica Educativa.
S’han inscrit a
l’activitat “Recuperem
la Sardana” gairebé la
totalitat dels centres de
Balaguer. El taller està
previst adreçar-lo als
alumnes de cicle mitjà
de primària, és a dir de
tercer i quart.
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Feina per 28 aturats en el nou programa
Treball i Formació del Consell Comarcal
El Consell Comarcal de
la Noguera s’ha acollit a una
nova acció del programa
Treball i Formació, adreçada
a persones en situació d’atur,
preferentment de 45 anys o
més, que havien exhaurit la
prestació per desocupació
i/o subsidi o bé que són
beneficiàries de la renda
mínima d’inserció.
A finals del mes de gener
un total de 28 persones que
compleixen els requisits
de la convocatòria han
estat contractades pel
Consell Comarcal de la
Noguera durant sis mesos,
i una persona durant 1 any,
com a peons integrats a
les diferents brigades
municipals, i alhora rebre
formació amb vista a facilitarlos la inserció laboral i
millorar-ne l’ocupabilitat.
Participen en aquesta
convocatòria del programa

Tr e b a l l i Fo r m a c i ó 2 5
municipis i 2 EMD de la
comarca.
Aquest programa
està finançat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya,
el Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat

de Catalunya, el Servicio
Público de Empleo Estatal
i el Fons Social Europeu.
A la Noguera, en les tres
a n u a l i t a t s d e l Tr e b a l l
i Fo r m a c i ó q u e s ’ h a n
convocat, hi han participat
82 persones.

Participants al programa Treball i Formació

Projecte de catalogació de les orquídies
de la comarca de la Noguera
Més de 30 persones
participen en el projecte de
catalogació de les orquídies
a la comarca de la Noguera.

El passat divendres dia 10
de febrer es va reunir, al casal
de cultura Lapallavacara,
el «Grup de Natura Terres

Projecte de catalogació de les Orquídies

de Ponent» de Balaguer
per iniciar un projecte i
catalogació de les orquídies
de la comarca de La Noguera.
En aquesta reunió va
parlar en Xavier Oliver,
membre de la Institució
Catalana d’Història Natural,
que va explicar la seva
experiència en un projecte
similar a la seva comarca, La
Garrotxa, de la que va sortir
un excel·lent treball plasmat
en un llibre.
La idea del projecte
de catalogació és que hi
participin en el projecte
moltes persones, ja siguin
professionals o aficionades,
per fer entre tots una
recopilació àmplia i fiable
d’aquesta flora del nostre
territori.

El número 112 va atendre un
total de 4.300 trucades de la
comarca de la Noguera
El telèfon d’emergències 112 atén a la Noguera
4.300 trucades. A tot Catalunya van ser més de 2.5
milions.
Des de la Noguera
l’any passat es van fer
l’any passat 4.343 trucades
al telèfon d’emergències
112, un 14,4% més que
l’any 2015 (3.797 trucades).
La majoria d’aquestes
trucades van ser per
demanar assistència
sanitària, per motius de
trànsit, de seguretat i per
incendis.
Un 33,4% de
les trucades des de
la Noguera, 1.459
concretament, es van
fer des de Balaguer, 605
avisos es van rebre des
d’Artesa de Segre i 410
trucades es van fer des de
Ponts.
A tot Catalunya, de
les 2.556.405 trucades
rebudes l’any 2016,
1.465.585 van ser trucades

Telèfon 112

Durant l’any 2016,
l’augment de trucades
va ser notable passant
de les 3.797 a les
4.343 trucades
operatives, que vol dir
que van ser generades
per una emergència i
van activar algun tipus
de recurs operatiu.
Aquesta xifra significa
un lleuger augment,
del 6,6% respecte l’any
anterior (l’any 2015, les
trucades operatives van
ser 1.368.208).
Del total de trucades
operatives, els mesos
que es van atendre més
trucades van ser els
d’estiu. Concretament,
el mes en què es va
atendre un major nombre
de trucades va ser juliol
(150.472 trucades), seguit
de l’agost (141.709).

C O M A R C A <<
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Peregrins de Sant Jaume realitzen el
camí del Segre en diferents etapes
Les sortides es fan cada segon dissabte de mes i
tenen un itinerari fet, fent el camí per diferents
trams de la nostra geografia

Camí de Sant Jaume

Una cinquantena de caminants van recórrer el passat
dissabte 11 de febrer l’antic
camí de Sant Jaume des
d’Alòs de Balaguer fins a
Llorenç de Montgai.
La caminada s’emmarca
dins de la descoberta del
Camí del Segre que organitza
mensualment l’Associació
d’Amics del Camí de Sant
Jaume de Cervera i la Segarra, amb excursions per trams
des de la Cerdanya fins a
Mequinensa.
El tram del Camí de Sant
Jaume del passat dissabte va
transcorre durant tot el trajecte en paral·lel al riu Segre, i va
permetre als pelegrins participants a la caminada descobrir
el Congost de Mu, la presa del
Pantà de Camarasa, i l’Espai
Natural de Sant Llorenç de
Montgai.

Camí de Sant Jaume

Les caminades de
l’associació de pelegrins va
arribar a la comarca el passat
desembre amb el tram PontsArtesa de Segre. El mes de
gener es va caminar des
d’Artesa de Segre a Alòs de
Balaguer, i aquesta setmana
s’ha recorregut el tram fins a
Sant Llorenç de Montgai.
Les excursions tenen lloc
cada segon dissabte de mes, i

està previst que es reprenguin
l’11 de març amb un itinerari
que inclou la descoberta dels
espais compostel·lans de la
ciutat de Balaguer.
El mes d’abril s’arribarà a
Lleida, al maig es caminarà
fins a Aitona, i al juny
s’acabarà el Camí de Sant
Jaume del Segre arribant a la
població de Mequinensa, on
el Segre desemboca a l’Ebre.
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Menàrguens prepara la Cursa del Sucre
que se celebrarà el proper 19 de març
Menàrguens acollirà,
el proper diumenge 19 de
març, la sisena edició de la
Cursa del Sucre, una cita
que ja ha obert el període
d’inscripcions i que oferirà
diferents propostes, com

ara una caminada popular
de 7 kilòmetres, una cursa
de 5 i una altra de 10, ambdós puntuables per a la Lliga Ponent, i curses infantils
(d’un a dotze anys).
La Cursa del Sucre no

Cursa del Sucre de Menàrguens

solament pretén ser una
festa de l’esport i, alhora,
familiar, sinó que també
vol ser l’altaveu de causes
solidàries per tal de contribuir a la màxima divulgació
possible dels objectius que
desitgen assolir. Enguany,
col·laboren amb #StargardtGo! / Projecte PedRetina, la responsable del qual
és la pediatra d’Atenció
Primària Margaret Creus
Verni, per donar a conèixer
el repte de caràcter solidari, fonamentat en l’esport,
d’aquest grup.
El seu objectiu és la
recerca de finançament per
a la investigació de les malalties degeneratives de la
retina que es manifesten a
la infància i per a les quals,
actualment, no hi ha cap
mena de tractament que
n’impedeix l’evolució cap a
la baixa visió i la ceguesa.

Creu Roja tanca la campanya Avis
Solidaris amb 900 euros recaptats
Creu Roja de la Noguera
finalitza la campanya 2016
del seu projecte “Avis i
Àvies solidaris” amb 900€
de recaptació.
La iniciativa, nascuda a
la comarca, pretén activar i
potenciar la presència social
de les persones que viuen
en residències geriàtriques
i aconseguir finançament
per la campanya de reis,
“Cap nen sense joguina”.
En la iniciativa hi participen
totes les residències de la
comarca i la Creu Roja de la
Noguera.
El projecte es basa
en la venda en diversos
mercats de la comarca de
diferents objectes artesanals
elaborats pels avis i àvies de
les residències geriàtriques.

Creu Roja

Aquesta campanya han
col·laborat un total de 85
residents i l’elaboració dels
objectes fets per aquests
ha permès atendre a 105
famílies, es a dir 225 infants.

Tant tècnics com residents i voluntariat estan
molt satisfets amb el resultat
obtingut i un any més, queden amb ganes de continuar
endavant en el projecte.

El Consell inicia una campanya
per fomentar la recollida
selectiva a la Noguera

Campanya reciclatge

El 14 de febrer 2017
el Consell Comarcal de
la Noguera va endegar
una nova campanya per
fomentar la recollida
selectiva. Amb el lema
«Estima’t la natura,
recicla!», l’inici de la
campanya ha estat la
presència d’un educador
ambiental que s’ha
passejat amb una
bicicleta publicitària pels
carrers d’Artesa de Segre,
Balaguer, Bellcaire, Ponts
i Térmens per generar
expectativa entre la
població de la comarca.
La presidenta del
Consell Comarcal de
la Noguera, Concepció
Cañadell, va donar el tret
de sortida formal de la
campanya, juntament
amb les tècniques

La campanya vol
incentivar la població
de la comarca de la
Noguera a que
reciclin els residus
de Medi Ambient del
Consell Comarcal.
Durant la presentació
es va explicar l’objectiu
de la campanya,
centrada a incentivar la
recollida selectiva a tota
la comarca i reduir el
percentatge d’impropis
entre ciutadans i
empreses productores
que o bé encara no
participen en el procés de
separació per diferents
motius o bé hi participen
parcialment.
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Interessant conferència de Gregorio Luri
sobre el present i el futur de l’escola

Conferència de Gregorio Luri

El passat dimarts 7 de
febrer a les 19 hores a la Sala
d’actes de l’Ajuntament
de Balaguer va tenir lloc
la conferència “L’escola:
Els reptes del present i
la imaginació del futur ”
organitzada amb motiu de la

celebració dels 30 anys del
Pla Municipal de Dinàmica
Educativa, a càrrec de
Gregorio Luri, doctor en
filosofia per la Universitat
de Barcelona, llicenciat
en ciències de l’educació,
premi extraordinari de

30 anys de Pla de Dinàmica Educativa a Balaguer

llicenciatura en ciències
de l’educació i premi de
doctorat en filosofia.
El conferenciant
presenta tres qualitats
poc freqüents: té una
sòlida formació filosòfica,
coneix molt bé les escoles
d’Europa i del món i
parla des d’una llarga i
satisfactòria experiència a
l’aula. Defensa el paper de
l’autoritat del mestre i la
primacia de la comunitat
que ens fa ciutadans.
A la conferència hi
van assistir més d’un
centenar de persones entre
professionals del món
educatiu i pares i mares.
D’altra banda, el dia 12
va tancar l’a exposició dels
30 anys de Pla Municipal de
Dinàmica Educativa.

45è aniversari de la constitució
de l’Assemblea de les Terres de
Lleida celebrada a Balaguer
La Sala d’Actes de
l’ajuntament de Balaguer
va acollir el passat
dissabte 11 de febrer un
acte en commemoració
del 45è aniversari
de la constitució de
l’Assemblea de les Terres
de Lleida.
Dins el projecte
nacional Lluites
compartides, Òmnium
Cultural LleidaPo n e nt o rg a n i t z a
la commemoració
del 45è aniversari
de la constitució de
l’Assemblea de les Terres
de Lleida, adherida a
l’Assemblea de
Catalunya.
A l’acte del dissabte
a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament de
Balaguer, hi va haver

Van participar a l’acte
bona part de les
persones que
conformaren
l’Assemblea
la presència de bona
part de les persones
q u e c o n f o rm a r en l a
plataforma antifranquista
més important en el
transcurs de la dictadura
i alhora s’inaugurà
una exposició amb els
principals documents
que s’editaren
clandestinament.
Igual com fa 45 anys,
l’acte va tenir lloc a
Balaguer, en aquest cas,
també a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament a les 6
de la tarda.

Exposició al vestíbul de l’Ajuntament

12 >>

C U LT U R A

El Museu allarga l’exposició del centenari
del futbol fins el proper 19 de març
Després de la gran acollida que ha tingut l’exposició dedicada al centenari
de l’arribada del futbol a
Balaguer, que es troba a la
sala temporal del Museu
de la Noguera, i que en un
principi havia de tancar les
seves portes el diumenge
26 de febrer, el Museu ha
decidit allargar l’exposició
fins el proper 19 de març,
Durant els darrers mesos, la mostra, basicament
fotogràfica i que passa revista als diferents equips
de futbol que hi han hagut
a Balaguer els darrers cent
anys, ha estat visitada per
més de mil visitants de Balaguer i comarca, i també
de molts dels exjugadors
del club d’arreu, que han
format part del club.

Després de la bona acollida de l’exposició, que ha
rebut més de mil visites en els darrers mesos, es
podrà veure fins el proper diumenge 19 de març

Exposició “Balaguer. Un segle de vida, 100 anys de futbol”

Anul·lada la representació de l’obra de
teatre “El relato de un náufrago”

Teatre Municipal

L’obra de teatre “El
relato de un náufrago” de
Gabriel García Márquez que
havia de representar-se al
Teatre Municipal el proper 4
de març, queda anul·lada de
la programació per motius
aliens a la voluntat del
Teatre.

El motiu és estrictament
motius mèdics d’un dels
actors de la gira. L’obra
estava interpretada pels
actors Àngel Llàcer i
Emilio Gutiérrez Caba.
Precisament, aquest darrer,
Gutiérrez Caba ha presentat
un comunicat mèdic on

s’especifica la necessària
cancel·lació de les seves
activitats professionals a
causa d’un problema de
salut, cancel·lant tota la gira
prevista.
Degut al poc temps que
faltava per la representació
de l’obra, el Teatre doncs,
retornarà els diners de les
entrades venudes a tots els
abonats i els espectadors,
enlloc de substituir-la per
una altra representació.
Aquests tindran de temps
fins al dia 10 de març, és a
dir, uns dies després del dia
que havia de representarse l’obra, per presentar
les entrades comprades,
juntament amb les dades
personals i número de
compte corrent a l’Oficina
de Turisme (de dimarts a
diumenges d’11 a 14h) o a
la taquilla del Teatre.

Alumnes de l’Institut Ciutat de
Balaguer realitzen la seva
pròpia campanya de recollida
d’aliments al centre
Per tercer any
consecutiu, un grup
d’alumnes de 3r d’ESO
de l’institut Ciutat de
Balaguer ha organitzat
la seva pròpia campanya
de recollida d’aliments
al centre. Els mateixos
alumnes, amb una
capacitat de coordinació
encomiable, s’han
encarregat de dur a
terme tot el procés:
informar els companys
i professors, distribuir
contenidors per totes
les aules i recollir-los,
classificar, inventariar
i pesar els productes.
Mitjançant aquesta
acció s’han pogut
aconseguit recollir
uns tres-cents kg.
d’aliments.
La campanya
s’emmarca dins un
dels projectes ApS

Recollida d’aliments

Els alumnes de
tercer d’ESO realitzen
aquesta recollida
d’aliments per tercer
any consecutiu
(Aprenentatge i Servei)
en els quals participa
l’institut Ciutat de
B a l a g u e r, p e r t a l
d’educar i fomentar
entre l’alumnat la
pràctica del voluntariat
i del servei comunitari.
Concretament, aquest
projecte s’anomena
Tothom a taula!. L’entitat
col·laboradora és Àgape
(a través de Creu Roja).
Àgape és un projecte
que pretén centralitzar
l’ajuda dels aliments
solidaris a la comarca
de la Noguera.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
La ràbia
Autor: Lolita Bosch
Gènere: Novel·la
(memòries i vivències)

Avui la Lolita és una
escriptora i periodista
reconeguda: és mare,
treballa per la pau i li
agrada viure la vida. I per
fi ha trobat la força per
escriure sobre la seva
adolescència, quan dels
catorze als disset anys,
com tants altres adolescents, va ser víctima de
bullying. La Lolita va patir insults i humiliacions,
i va sentir la indiferència i
el menyspreu. Va convertir-se en algú que vol passar desapercebut, una
ningú, i va haver d’aprendre què és ser de ferro i
només voler que els dies
que passaven tan lents
s’acabessin. Un temps
de cruel complicitat entre
companys i companyes
de classe, però alleujada
per un diari de color verd
on l’autora va començar
a escriure sobre la insuportable sensació d’ofec
que l’ensorrava.
Valenta, honesta i
brutalment personal, la
nova novel·la de Lolita
Bosch, premi Roc Boronat 2016 és una narració
emocionant i imprescindible, una denúncia
d’una realitat execrable i
massa sovint silenciada.

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

La «Columna de receptes i consultori sentimental de la Tannie
Maria» és una de les seccions més populars de la
Klein Karoo Gazette. En
un anys d’incertesa a Sudàfrica, just després de la
mort de Nelson Mandela,
aquesta columna ofereix
a la Tannie Maria la possibilitat de conèixer de
primera mà, gràcies a les
cartes que li escriuen, el
pols de la comunitat i de
compartir amb els lectors
la seva gran passió: la
cuina. Però, què succeeix
quan les cartes que rep
van més enllà d’una simple consulta sentimental i
esdevenen el preludi d’un
cas escabrós que inclou
assassinats, enganys i
sospitosos indesitjables?
Trobarà la Tannie Maria
els ingredients de la recepta que resolgui la investigació?
Una deliciosa novel·la
que barreja suspens, saboroses receptes i amor
a la Sud-àfrica rural. Amb
les delícies culinàries de
la inoblidable reportera
Tannie Maria i les seves
investigacions dolces i picants, et lleparàs els dits
a cada pàgina.

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

Receptes per enamorar
i matar
Autor: Sally Andrew
Gènere: Novel·la

Sóc la Jazz
Autor: Jessica Herthel
Gènere: Infants
(a partir de 6 anys)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
L’antosta

Un fil de llum, badant a dins la cambra,
un temps amuntegat ni ric ni pobre,
-història enfarfegada d’una casaressols de temps llunyans sense cap ordre.
De dins de cada cosa deixondien
la vida, l’amistat, tantes estones,
vestigis massa vells on s’hi llegia
la vida des de lluny, faules i contes.
Un tros arrecerat, punta de dia,
regals desfigurats, forques i fones,
camins mal rumiats, -oh llunyaniadreceres arrogants plenes de corbes.

La història de la Jazz
és una experiència real.
La Jazz sempre va saber
que era diferent de les
altres nenes i dels altres
nens de la seva edat. Des
de ben jove, va ser conscient d’un fort sentiment,
de ser una nena, i va lluitar perquè el seu entorn
la reconegués i l’acceptés, tot i que, en néixer,
la van considerar un nen.
Li encantava el color rosa,
disfressar-se de sirena i
no estava còmoda portant roba de nen. Això
sumia la seva família en
la confusió, fins que van
entendre que la Jazz era
transsexual i van decidir
donar-li suport.
La història de la Jazz
és una experiència real.
En aquest conte, ella
narra les seves vivències
d’una manera molt accessible, i s’adreça especialment als qui els agraden
els contes, a les famílies i
al professorat. Una manera molt directa i senzilla
de parlar amb els infants
de la transsexualitat.
Un llibre que ajuda a
donar suport als familiars
dels nens/es a ajudar-los
a créixer lliures del rol de
gènere.

Rialles impol·lutes, fusta humida,
el cant dels encanteris, pols antic
penjat a la paret com un borrim
i un fil de llum discret talment la vida.
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El Balaguer perd el liderat en un mal
partit davant el Suburense (1-1)
L’equip perd tot el seu
marge amb els 3 punts
per alineació indeguda
d’Asier i els dos punts
davant el Suburense

12/02/2017

RUBI
BALAGUER

0
3

19/02/2017

BALAGUER
SUBURENSE

1
1

El Balaguer perd incomprensiblement el liderat en
un mes de febrer nefast
pels interessos del club
vermell. Els despropòsits
començaven després del
partit davant la Rapitenca,
en que els balaguerins van

Joan, ferm en defensa

Classificació
Primera Catalana
1. Santboià....................41
2. Balaguer...................40
3. San Cristóbal...........38
4. Almacelles................36
5. Reus B.......................35
6. Vista Alegre..............33
7. Sant Ildefons............32
8. Rapitenca..................31
9. Lleida B.....................29
10. Viladecans..............29
11. Alpicat.....................27
12. Vilanova..................27
13. Vilaseca...................25
14. Suburense..............22
15. Igualada .................22
16. Rubí.........................13
17. Morell........................2
18. Jesus i Maria ...........0

Mikel controlant una pilota

guanyar per 3-2. Els de les
Terres de l’Ebre impugnaven el partit per l’alineació
indeguda d’Asier, ja que
el club va fer descansar al
jugador abans de rebre la
notificació de la sanció.
Quan la setmana següent

van rebre la sanció, ningú va
estar alerta del comunicat i
el comitè ha tret tres punts
donant el partit com a perdut i una multa econòmica
de 250 euros. Tot i que el
club ha presentat recurs, el
reglament es força clar en
que les sancions s’han de
complir prèvia notificació.
Davant del Rubí l’equip
no va passar problemes i
van aconseguir marcar un
0-3 en els darrers minuts del
partit que donaven tranquilitat als de la Noguera, que
rebien el passat diumenge
al Suburense, un equip de la
zona baixa i que no havien
de posar problemes perquè
els tres punts es quedessin
a casa. Però un mal partit
i un mal plantejament van
fer que l’equip no passes de

l’empat i es deixessin escapar dos punts valiosíssims i
que a la vegada comportava
la pèrdua del liderat en
mans del Santboià que va
guanyar a la Rapitenca.
El proper partit, el 5 de
març a Alpicat.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Adrià F............... 18
2. Asier E. ............. 11
3. Genís S. .............. 5
4. Sergi G................ 4
5. Isaac S. ............... 3
6. Putxi.................... 2
7. Marc S. ............... 1
8. Sergi C................ 1
9. M. del Águila...... 1
10. Bañuelos........... 1
Mikel del Águila
va ser el revulsiu en el
partit que el Balaguer
va jugar al camp del
Rubí, fent una bona
assistència a Adrià
per a que inaugurés
el marcador, i marcant
el tercer gol, primer en
el seu comte particular, i que sentenciava
l’encontre, donant els
tres punts al Balaguer,
que perdia el liderat,
a l’haver perdut els
tres punts del dia en
el partit jugat contra
la Rapitenca, per alineació indeguda del
jugador Asier.

Propers encontres
05/03/2017 -- 16 h
Camp Municipal
d’Alpicat

Alpicat| Balaguer
------------------------------------12/03/2017 -- 17 h
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Morell

Mikel del Águila

ESPORTS

El CFS Solsona i el FS Cervera guanyen
la Copa Lleida celebrada a Balaguer

Equip campió de la final sènior masculina

Durant el passat diumenge
12 de febrer, Balaguer va
estar la capital de futbol sala
lleidatà amb la celebració de
les semifinals i finals de la
Copa Lleida, en totes les seves
categories.
En categoria benjamí, El

Corbins guanyava de manera
contundent al FS Almacelles
per 9-1 en la final jugada al
pavelló municipal de Balaguer.
En categoria Aleví, el campió
va ser el CE Maristes que van
imposar-se en la final al FS
Tàrrega, per 8-1. En categoria

Un moment de la final femenina

infantil també va ser l’equip
representant dels Maristes els
que van guanyar la final per
7-1 a l’EFS Comtat d’Urgell. En
categoria cadet, una final molt
disputada en la que l’Alcoletge
guanyava al Comtat d’Urgell
per 4-5 en la final.
Per la tarda es van disputar
les finals juvenil i sèniors. En la
final juvenil, el Comtat d’Urgell
es va imposar per 4-1 al
Solsona, en una gran primera
part dels de la Noguera. La final
sènior femenina va enfrontar
al Tàrrega i el Cervera, amb
victòria de les de la Segarra
per 4-1.
La darrera de les finals
disputades, la sènior
masculina va estar disputada
per l’Alpicat i el Solsona amb
victòria dels de Solsona per
0-2.
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Èxit de les nedadores
balaguerines al campionat
absolut de Catalunya
Molt bons resultats
al català de natació
absolut d’hivern celebrat
a les instal·lacions del
CN Terrassa (piscina
olímpica de 50 metres)
amb 4 representants del
CEN Balaguer.
Destacar que en
la categoria general
el CEN Balaguer ha
quedat en la posició 24a
de Catalunya absoluta,
un magnífic resultat si
tenim en compte que
només participava amb
4 nedadores molt joves,
3 en categoria infantils
i 1 en júnior per a les
que ha estat una gran
experiència.
Com a resultats més
destacats tenim a l’Ares
Perera 14a absoluta
en els 1500 lliures i
20a en els 800 lliures,

Les 4 nedadores del
CEN Balaguer han
aconseguit bones
marques i una gran
experiència
l’Aurembiaix Pifarré 32a
de Catalunya absoluta
en els 100 papallona, la
Núria Pallé 20a en els
1500 metres lliures.
Destacar també les
magnífiques posicions
en els relleus, que
juntament amb la
Laia Palacín han estat
en 15a posició en els
4x200 lliures en el
qual l’Aurembiaix ha
aconseguit la mínima
estatal d’estiu en els 200
lliures i 20a posició en els
4x100 metres lliures.

Nedadores del CEN Balaguer
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800 atletes van participar a la 29 ena
edició de l’ACB Mitja Marató de Balaguer
Una festa atlètica que ha
aplegat les curses
infantils amb la Diada
Atlètica, les de 5 i 10 km
i la Mitja Marató

La 29a edició de l’ACB
Mitja Marató de Balaguer
va desenvolupar-se sota
l’organització dels Runners
Balaguer amb el suport de
l’Ajuntament. El retorn al
Mercadal, amb l’objectiu
de dotar de més caliu a la
prova, era una de les novetats d’una de les cites amb
més història de les nostres
comarques.
El recorregut era cent
per cent sobre asfalt, i en
el cas de la Mitja Marató
transitava per Balaguer,
Gerb, Sant Llorenç i retorn
cap a la plaça del Mercadal.
El guanyador masculí
ha estat precisament
l’actual campió del circuit
Mitges de Ponent, Sancho
Ayala. L’atleta del Fondistes
del Solsonès s’ha imposat
amb un temps d’1.13.56,
seguit de dos representants
del Pedala.cat: Joan Prats,
segon amb 1.15.26, i David
Jordan, tercer amb 1.15.34.
Pel que fa a les dones,
Esther Farré (Fondistes
Cervera) ha estat la millor

Pol Fernández, segon en 10 Km.

Podi ACB Mitja Marató Balaguer 2017

amb un temps d’1.29.25.
També han pujat al podi
la independent Adriana
Daza, segona amb 1.33.42,
i Anna Artal (CE Sant Julià),
tercera amb 1.33.59.
Quant a la cursa de
10 kilòmetres, ha arribat
a la seva desena edició
amb un recorregut urbà per
Balaguer-Gerb-Balaguer.
En homes, el vencedor ha
estat Marc Castan (Atlético
Oroel El Cisne), amb un
temps de 34.36, seguit de
Pol Fernández (Logiesport),
segon amb 35.55, i de Pol
Vaqué (AE Ekke), tercer
amb 36.48. Pel que fa a
l’apartat femení, la més
ràpida ha estat l’actual
campiona de la Lliga
Ponent, Rosamari Carulla

(Logiesport-La Guineu),
amb una marca de 39.02.
L’han acompanyat al podi
Aurea Arce (CA Borges),
amb 44.25, i Maria Garcia
(Amics Atletisme Andorra),
amb 44.54.
Finalment, la cursa de
5 kilòmetres ha comptat
amb un recorregut interior
pels carrers de Balaguer.
El guanyador en homes
ha estat Guillem Farran
(Aspros) amb un temps
de 17.25, seguit de Sergi
Nunes (Runners Balaguer),
vigent campió de la Lliga
Ponent, que ha estat segon
amb 17.36. Tercer ha entrat
Agustí Codina (Trasserra
Sibis Advocats Manresa),
amb 17.49.
En dones, victòria de
Laia Resa (Xafatolls), amb
21.07, pel davant de Natàlia
Bernat (Runners Balaguer),
segona amb 24.00, i de la
independent Patricia Ayala,
tercera amb 24.37.
Pel que fa a la Diada
Atlètica, es va celebrar
dissabte a la tarda i anava
destinada a esportistes
de 4 a 16 anys, amb un
circuit tancat a l’alçada de
la passarel·la de l’estació
d’autobusos, amb una gran
participació d’esportistes
joves i es va poder gaudir
d’un molt bon ambient.

El Club Bàsquet Balaguer
femení continua líder en
solitari de segona catalana
Victòria còmoda
del CB Balaguer contra
el CB Lleida en la 18a
jornada de lliga. 		
C on scien t s de l a
dificultat del partit,
les balaguerines van
començar duríssimes,
amb un joc ràpid i
vistós i des del primer
minut van passar
davant al marcador amb
diferencies al voltant
dels 10 punts. Una
defensa molt seriosa
durant tot el partit va
ser clau per mantindre
aquesta diferència. A la
mitja part les visitants
manaven per 12 punts de
diferència, i sabien que

calia una mica més per
marxar definitivament en
el marcador.
I així va ser, una
sortida espectacular va
fer que la diferència es
convertís en insalvable,
arribant a manar de més
de 20 punts. Finalment,
38-55.
Ara toca pensar en
el partit clau d’aquesta
setmana, que ens
visita el Sant Ignasi,
2n classificat del grup
i que d’aconseguir la
victòria seria un pas
importantíssim cara al
somiat ascens. A les
17:00 hores d’aquest
dissabte.

C.B Cudós Consultors Balaguer femení
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El Pedala.cat aconsegueix un meritori
tercer lloc al Campionat de Catalunya
El campionat de Catalunya de curses de muntanya
es va celebrar el passat diumenge a la localitat de
Miravet, organitzat per Cameta Coixa

Equip participant de Pedala.cat

Aquests passat diumenge 19 de febrer, es va
celebrar a la localitat de
Miravet, el Campionat de
Catalunya per equips de
curses de muntanya, on la
gent de la Cameta Coixa
van preparar un espectacular recorregut de 21
quilòmetres i 1.300 metres
de desnivell positiu, molt
dur i tècnic.
El Club Esportiu Pedala.
cat de Balaguer es va convertir en l’equip revelació
del campionat contra tot
pronòstic,i es va acabar
emportant el tercer lloc
del calaix, gràcies a la gran
cursa que van realitzar els
seus components, tant sols
per darrera dels millors en
la disciplina com son els
A.E Matxacuca, i els Borges
Trail.

Bon paper dels palistes
balaguerins en Kayak Cross

Kayac Cross

Més de 130 palistes
van participar en el Campionat de Catalunya de
Kayak Cross celebrat a
Balaguer. Entre els palistes locals destaquen les
victòries de Marc Gensana en benjamins, Roger
Adserà i Laura Liñan en

alevins i Antonio Montañez en veterans.
També han pujat al
podi com a subcampions
de Catalunya Miquel Adserà en categoria surfski
i Marc Marcelino en alevins. Adrià Farré en infantil B ha estat bronze.
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Atletes balaguerines campiones de
Catalunya cadets de cros per equips
Les atletes de Balaguer
i comarca, Oxana Bonjorn,
Aida Alemany, Andrea Alemany, Miriam Pérez i Fiona
Orpella, integrants del Joventut Atlètica Arbeca, es
van proclamar campiones
de Catalunya per equips,
en categoria cadet, en el
campionat de Catalunya
de cros que es va celebrar
diumenge a Caldes de Malavella (Girona).
Amb aquest resultat,
l’equip s’ha classificat per
participar al campionat
d’Espanya de clubs de cros,
que es celebrarà el proper
26 de febrer a Oropesa del
Mar (Castelló).
A nivell individual, Aida
Alemany i Oxana Bonjorn
formaran part de la selecció
catalana.

Aquest diumenge 26 de febrer participaran al
Campionat d’Espanya de clubs de cros que es
celebrarà a Oropesa del Mar a Castelló

Atletes balaguerines

El femení CTT Villart Logístic continua
en la zona alta de la classificació

Equip femení de Tennis Taula

El Balaguer Villart Logístic
segueix en la tercera posició,
empatat a punts amb el Cartagena, que té un encontre
menys, i a dos punts del Vic,
que ha disputat un encontre
més, posant de manifest que
la lliga està entre aquests tres
equips. El següent encontre
farà viatjar a les balaguerines
a Eivissa per enfrontar-se al
Covicsa-Santa Eulària, on
tractarà de mantenir-se al
capdavant de la classificació,
el proper 26 de febrer.

Bons resultats dels nedadors
balaguerins en la quarta
jornada de la Lliga catalana
Molt bons resultats
en la 4a Jornada de la
Lliga Catalana Aleví i
Trofeu Infantil i júnior
disputat el passat 11 de
febrer passat a la piscina
del CEN Balaguer.
En la Lliga Aleví
tenim com a resultats
destacats en categoria
femenina del 2004
l’Alexandra Papell 1a
posició en els 200
metres braça i 2a en els
100 papallona, l’Aina
Torrubiano va ser 4a en
els 200 braça. En el 2005
tenim a la Berta Benseny
en els 200 braça i en 100
papallona ha estat 4a,
també bons resultats per
l’Alba Farré.
En categoria
masculina 2003 aleví
tenim la 3a posició de
l’Àngel López en els 100
papallona, en Marc Suñé
ha estat 6è en els 100
papallona, en el 2004
tenim el 2n lloc per en
David Galán en els 200
braça, i en el 2005 tenim
la 3a posició d’en Giulian
Alecsandru en els 100
papallona, en Jaume
Pallé també 3r en els 200
braça, i bons resultats
per en Íker Ruiz i en Max
Viola.
Destacar la 4a
posició del relleu aleví

Nedadors balaguerins

La jornada es va
celebrar a les
piscines del CEN
Balaguer, el passat
cap de setmana
tan masculí com femení
de 4x100 esquena.
Per altra part
destaquem en el trofeu
Infantil i Júnior les dos
mínimes per participar
a l’estatal infantil que es
disputarà el mes de març
a Gijón, aconseguides
per les nedadores Ares
Perera i l’Aurembiaix
Pifarré en els 200 lliures.
S’ha de fer esment
a que el CEN Balaguer
ha guanyat 3 Ors en el
Campionat de Catalunya
de Natació Adaptada,
celebrat aquest dissabte
a les instal·lacions del CN
Terrassa, on l’Íker Ruiz
va aconseguir quedar
campió de Catalunya
en les proves de 50 m
braça, 50 lliures i també
en els 50 esquena en la
categoria S15 promoció.
Així com destacar la 9a
posició d’en David Bach
en categoria S10 en la
prova de 100 esquena i
la 11a d’en DAvid Cortés
en els 50 i 100 esquena.

OPINIÓ
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus.
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

De Marxants

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

La primera vegada que
vaig llegir els seus noms
em va sorprendre una mica,
doncs quasi tothom en les
seves hores de descans, fa o
vol fer alguna cosa diferents
al que és la seva professió.
Aquest senyor jutge no. No
prou cansat de fer justícia
a malfactors de tota mena.
D’haver d’estudiar assumptes econòmics, familiars,
de corrupteles i etc etc... en
tal quantitat i varietat que
la vida actual ha ficat com
el pa de cada dia, i en totes
les pàgines de la premsa en
un petit mostrari. I amb una
espurna de mala sort en la
vida de qualsevol. Ell no, es
descansava en una altre treball, titànic i necessari per
tota la població de catalanes
i catalans vius i per néixer, i
si molt emprenyeu, fins i tot,
pels morts; fent una Constitució Catalana. Desconec
si està acabada. Desconec
igualment si es podrà llegir
un dia u altre. Però sí he de
dir, que sempre hi haurà un
lloc en algun prestatge de la
meva biblioteca per ficar-la.
Si puc en l’apartat d’Història,
si a més tinc sort, no gaire
llunyà del Tom Sharpe i del
Giovanni Guareschi. Com
una petita ajuda a la pròpia
memòria, al poder-lo relacionar amb aquest autors que
tantes riallades han fet fer a
tot el món.
Ell solet amb una empenta digna d’alguna medalla, va
treballar fins que la boca el
va fer caure en la insensatesa
de fer-ho públic. Aquest jutge
es va convertir en ex-jutge. El
premi al seu sacrifici va fer-lo
senador. I Esquerra Republicana que l’havien premiat al
seu moment, amb una rapidesa de llamp justicier, el va
tornar a fer agafar el títol de
ex; doncs ara ja és ex-senador. I podem pensar que deia
bajanades en el seu recorregut de marxant xerraire, però
alguna era força agradable.

A mi, almenys m’agradava la
idea de rebre mil euros pel fet
d’ésser català. Però alguna
cosa dita podia ser perjudicial pel procés en que ens han
encasquetat.
Sigui com sigui en una
suposada subhasta de patriotisme es mereix un primer
premi. Encara que ja ha sortit
un catedràtic de Barcelona
que l’ha corregit, i ha dit que
no seran mil, si no dos mil
cinc cents. Millor que millor!
En aquest moments en que
ens fan viure enmig de la propaganda i la consigna, a quina més emborratxada, amb
una crisi d’un únic lideratge
que cada dia l’ha de compartir amb dos o tres més sense
comptar amb la CUP, però
tenen encara capacitat de
muntar tot una escenografia
amb rituals cardenalicis.
Petons i encaixades de
mans estil americà, Fotografies més pròpies de la Pantoja a l’estudi d’un bon fotògraf. Es creu que tots aquests
muntatges poden esborrar
el desencís del poble al que
tantes mentides s’ha dit, i
s’han enxampat.
Deia el President Tarradellas que un polític no pot fer
el ridícul. Fa ja un temps llarg
que els nostres l’estan fent, i
el pitjor, és que ells ho saben.
Se’ls pot escoltar, però ells
han de reconèixer que no han
estat prou encertats en la forma, ni en el moment, ni en el
llenguatge empleat.
Cal als balaguerins que
recordin tot el dit pel Sr. Turull en la seva xerrada a la
sala d’actes de l’Ajuntament,
per poder-li recordar sempre.
Va ser un serial de mentides
en que ni una s’ha complert.
Però ell com tots els de la
moderna Convergència va
amb la rialla a la boca, i pels
que es veu, progressant en
l’escalafó del partit, malgrat
el seu estat de fallida tècnica. Un pensa que deu anar
cobrant.

Un model comercial mirant cap a
l’horitzó

Josep Ma Castells Benabarre, impulsor del Mercadal.cat
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Els balaguerins atribuïm al petit comerç moltes
virtuts. Però em sembla
que a pesar de les virtuts
que té el petit comerç
estem anant cap al nou
model de les grans superfícies. Un model en què
només sobreviuran algunes petites empreses que
sabran apostar per les noves tecnologies, que facin
màrqueting a les xarxes
socials, revistes i diaris digitals, etc...
Els comerciants de
Balaguer haurien de procurar reflexionar i aprofitar la bona reputació que
tenen a la capital per tal
d'evitar la seva desaparició. Crec que a Balaguer
disposem d'un comerç
d'una certa qualitat i d'un
Centre Històric que val un
imperi. Però no ens enganyem... Gran part dels

comerciants de Balaguer no
sap fer servir ni ha apostat
per noves eines per comunicar (diaris, guies comercials
i portals digitals) i altres eines tecnològiques per promocionar serveis i productes, entre elles les famoses
xarxes socials (Facebook,
Twitter,Google) i també les
aplicacions per telèfons
intel·ligents i tauletes.
Segur que tots coneixem
algun empresari de la nostra
ciutat que espera els mateixos resultats i vendes que
quan no havíem patit la crisi.
Però lamentablement ja no
estem en temps de bonança,
i no tenim classe mitjana.
Tampoc els clients venen
sols com abans i el boca-orella ja no funciona, i per tant
seria bo que els botiguers i
empresaris de la ciutat es replantegessin el seu futur, ja
que la clau de l'èxit està en el

Al nostre company Lázaro

Associació voluntaris Protecció civil de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

El passat 8 de febrer,
el nostre amic i company
Rafa ens va deixar. Un tràgic accident li va prendre
la vida als 37 anys, deixant
família i companys de Protecció Civil, en estat de
xoc.
Nosaltres encara no
sabem com mesurar el
que sentim i un riu d’emocions tristes ens desborda.
Què podem dir del
Rafa? Pels qui no el coneixíeu, en rafa era un home
bondadós, treballador i
sempre disposat a ajudar
a qui més ho necessitava.
Com a company de
Protecció Civil, el millor.
Encara recordem amb

un somriure la nit de l’aiguat
que va caure a Balaguer, un
divendres de setembre. Protecció civil va rebre l’activació per part del Departament
d’Interior de la Generalitat
indicant el que estava passant a la nostra ciutat. Quan
vam arribar a la plaça Mercadal, ja hi era en Rafa, tot ple
de fang de cap a peus retirant els adoquins.
Sempre s’apuntava a
tots els serveis, per la Transsegre, per les curses... sense
cap recompensa econòmica,
sense esperar res a canvi.,
Treballador com una formigueta, sempre ocupat i
sempre fent coses sense fer
soroll.
Rafa no et pots imaginar

màrqueting en línia, mitjans
de comunicació i les xarxes
socials.
Existeixen diferents tipologies d'empresari: Un és
la que arrisca per després
poder situar-se sempre entre
els primers i consolidar-se
entre els millors del seu sector, inclús competint amb
les grans superfícies. També
existeix l'empresari immobilista que no creu amb inversions com la publicitat i el
màrqueting, que espera que
la seva clientela (cada cop
més a la baixa) s'incrementi amb el boca-orella com
passava abans. El segon que
menciono dono fe que no té
l'èxit assegurat.
Molts oficis encara estan
per crear, i alguns a punt de
desaparèixer. Les grans superfícies són necessàries si
tenim en compte que creix
una generació de gent jove
que ja no creu amb el petit
comerç, ofereixen productes de la mateixa qualitat a
un millor preu i et porten la
compra a casa. M'atreviria a
dir que les grans superfícies
són el futur...

com et trobarem a faltar,
nosaltres sabem que allà on
siguis vetllaràs per nosaltres
i ens donaràs la teva energia.
Des de l’Associació de Voluntaris de Protecció civil de
Balaguer, volem agraïr el suport rebut pels balaguerins/
es en aquests moments tan
durs. Especialment la nostra
gratitud pel suport rebut als
Bombers de Balaguer, Consell Comarcal de la Noguera, Departament Interior de
la Generalitat de Catalunya,
l’Impic i la regidora de festes
Lorena González, al senyor
Josep Maria Roigé i Miquel
Vendrell i la senyora Núria
Giné i en extensió a tot el
grup municipal del PDcat.
“I amb els llavis freds, encara sembla dir-nos no ploreu
ma mort, perque en tan curt
viatge despedir-nos... Aneu,
que jo us espero a bon port”.
(Jacint Verdaguer)
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Uns 250 alumnes han participat a la
plantada de l’arbre a les Franqueses

Plantada d’arbres a la bultra

La setmana del 6 al 12 de
febrer s’ha portat a terme
«La plantada de l’arbre a
Balaguer». L’activitat, organitzada per la regidoria
d’Ensenyament i el Centre
de Recursos de la Noguera,
i amb el suport dels treballa-

Plantada de l’arbre

dors de l’àrea de jardineria
de l’Ajuntament, s’emmarca
dins del Pla Municipal de
Dinàmica Educativa, que
aquest any celebra el seu
30è aniversari.
L’objectiu d’aquesta
activitat és promoure entre

els escolars actituds d’estima
i cura del medi ambient de
la ciutat participant en la
repoblació d’espais mancats
de vegetació. També és una
bona oportunitat perquè
l’alumnat conegui la
vegetació autòctona de la
zona.
Aquest any la plantada
s’ha fet al Parc de Santa
Maria les Franqueses, en
una zona desforestada del
bosc de ribera conegut
popularment com la
«bultra». La plantada s’ha
pogut fer gràcies al suport
durant tots les dies dels
treballadors de l’àrea de
jardineria de l’Ajuntament
de Balaguer. Hi ha participat
alumnes de tots els centres
de la ciutat.

Presentació del llibre de
relats “Assassins de Ponent”
aquest dissabte 25 de febrer
Aquest dissabte
25 de febrer a les 12
hores es presentarà a la
llibreria l’Argonauta de
Balaguer el llibre de relats
“Assassins de Ponent”
de la editorial Llibres del
Delicte. El volum està
coordinat per la bloguera
literària Ramona Solé,
qui es va proposar reunir
dotze escriptors de
Ponent que ambientessin
històries de crims i
delictes a Lleida i la resta
de la seva província.
Entre els autors
que deix en volar la
seva imaginació en
una Lleida negra i
criminal hi destaquen
els balaguerins David
Marín i Carles Mentuy,
acompanyats també per
Llorenç Capdevila, Rafa

Melero, Montse Sanjuan,
Alexandra Cuadrat, Marta
Esparza, Miquel Àngel
Estradé, Francesc Pané,
Anna Sàez, Ramon Usall
i la Ramona Solé.
En definitiva des
d’escriptors consagrats
fins a novells amb estils
marcadament diferents,
però amb Lleida i
província com a nexe
d’unió de les històries.
A la presentació hi
assistiran entre altres, els
autors balaguerins David
Marín, autor del llibre
“Mala lluna”, publicat al
2016, presentant el seu
relat “Gat sobre l’asfalt”
i Carles Mentuy, que va
publicar també al 2016
“La venjança de la Vall
Fosca”, amb el seu relat
“Engolits pel Segre”.

Portada del llibre «Assassins de Ponent»

OCI

Lover’s Night de la Cia Improshow
omple la sala d’actes de Lapallavacara
El passat divendres 10
de febrer, al casal Lapallavacara, es va representar
l’espectacle d’humor i improvisació «Lover’s Night»
de la companyia Improshow.
Aquest espectacle, que
pertany al cicle de monòlegs
d’hivern que organitza l’àrea
de joventut de l’ajuntament
de Balaguer, va omplir la
sala polivalent del casal,
on tots els espectadors van
passar una vetllada d’allò
més divertida.
En aquest espectacle,
el públic va ser el guionista
i protagonista de bogeries
amoroses, parelles
històriques, trobades i
desencontres, sempre amb
humor i amb toc romàntic,
fent participatiu al públic
assistent.

Aquest espectacle, molt divertit, formava part del
cicle de monòlegs d’hivern organitzat per la
regidoria de Joventut de Balaguer

Un moment de l’espectacle

El Futbol Sala Balaguer Cristec
continua líder de la Territorial Catalana

Equip del CFS Balaguer

Un CFS Balaguer en
ratxa s’imposa per 1 a 6
a la complicada pista del
Bellpuig i segueix líder
de la Territorial Catalana
essent l’equip més golejador i el menys golejat. Així
mateix Lluís s’afiançà al pixixi de la lliga amb dos gols
d’avantatge sobre el segon
golejador. Per altra banda
el filial del Club Futbol Sala
Balaguer també lidera en
solitari la segona territorial
catalana.
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La Trail Vall d’Àger, obre les
seves inscripcions, per la
prova del proper 26 de març
L’Associació Esportiva Ekke i l’Ajuntament
d’Àger han organitzat,
per al diumenge 26 de
març, la 5a edició de la
Trail Vall d’Àger (TVA),
prova que servirà per
inaugurar de manera
oficial les Trail Running
Sèries Lleida 2017.
Després de dos
proves (Nit Trail Montoliu
i FruiTrail Aitona) que van
servir com a presa de
contacte amb aquesta
disciplina, amb la
cita d’Àger es posarà
en marxa l’edició del
2017 de les TRS Lleida.
Aquesta població
de la Noguera serà el
centre d’operacions
d’uns recorreguts molt
atractius encapçalats per
la TVA, de 30 kilòmetres i
amb un desnivell positiu
de 1.800 metres, i un any
més inclosa al Circuit
Català de Curses de
Muntanya (www.feec.

Trail Vall d’Àger

La prova està
organitzada
conjuntament per
l’Associació EKKE i
Ajuntament d’Àger
org).
La segona proposta,
que no serà puntuable ni
pel Circuit Català ni per
les TRS, és l’anomenada
Trail Via Romana, més
assequible gràcies als 13
kilòmetres de recorregut
els 506 metres de
desnivell positiu, i amb
l’atractiu afegit derivat
de que una gran part
del trajecte transita
per l’antiga via romana
d’Àger.
Aquest mateix
recorregut, però sense
ànim competitiu, serà el
de l’anomenada Marxa
Via Romana, per gaudir
de la muntanya a un
ritme lliure.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES

-----------------------------------VENC PIS moblat de
72m2, al c/ Barcelona
de Balaguer, sense ascensor, 5a planta. Preu
molt rebaixat. Trucar al:
691611142-629620114
(en horari de 12 a 22 h).
-----------------------------------ES TRASPASSA llibreria a Bellcaire d’Urgell,
davant de l’església.
Totalment equipada.
Per jubilació. Raó:
685307687.
----------------------------------OPORTUNITAT, venda de parcel·les aïllades, la millor zona de
Balaguer. Al costat
del col·legi Montroig. Raó: 676996765.
-----------------------------------ES TRASPASSA barrestaurant en ple funcionament a Térmens.
Raó: 693970043.
-----------------------------------ES LLOGA pis dúplex
a Gerb, comunitat
tranquil·la. Construcció del 2009. Tres habitacions i 2 banys,
cuina, menjador i terrassa. Preu: 360 €/mes
amb despeses de comunitat incloses. Raó:
679606061 (Sergi).
------------------------------------

P I S E N V E N TA a
l’Avda. Països Catalans, 2 hab. Raó
telèfons: 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.
------------------------------------VENDA xalet unifamiliar a sis minuts de
Balaguer. Parcel·la urbanitzable de 2.300 m2,
amb piscina i barbacoa.
Excel·lent situació. De
particular a particular.
Informació personalitzada. Raó telèfon:
679212459.
------------------------------------VENC pis a l’Avda.
Països Catalans, 3
hab. Raó: 973446011629725009.
-------------------------------------

ES TRASPASSA perruqueria a Balaguer.
Totalment equipada.
Raó: 667476172.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------JOVEN responsable, se
ofrece para cuidar gente mayor, niños, limpieza del hogar, camarera.
Buenas referencias con
experiencia.
Demostrable. Vehículo propio.
Disponibilidad total. Razón: 631331593.
-------------------------------------EMPRESA DE HOSTELERÍA, busca camareros/as y ayudantes
de cocina para local
de nueva apertura en
Mollerussa. Teléfono:
601122351 o bien email:
rrh h p u n t o e s t re l l a @
gmail.com
--------------------------------------

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.
-----------------------------------

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.
Raó: 650422582.
-----------------------------------

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.
----------------------------------NUNCA habrás tenido la oportunidad de
ganar un dinero extra como ahora. Infórmate: 973196099602480360 Skype Faspako.
---------------------------------------------------------------------------
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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 23 de febrer
a les 8 de la tarda del 2 de març
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 2 de març
a les 8 de la tarda del 9 de març
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 9 de març
a les 8 de la tarda del 16 de març
SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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