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Amb el suport de

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

Per estar ben entretingut, sols cal seguir, pels
mitjans de comunicació,
qualsevol cas de corrupció
o posterior judici. Avui em
voldria referir a la declaració de l'exnúmero dos de la
Policia Nacional, davant el

L’esport femení ha tingut una evolució evident al llarg de
la història. Això és indiscutible. Però si comparem aquests
avanços amb l’esport masculí, sembla que visquem en
èpoques cronològicament diferents. En aquest sentit, les
dones continuen sent invisibles. I no deixa de ser alarmant,
ja que en l’actualitat, a diferència de l’antiga Grècia -en què
la principal divisió de drets socials s’establia per gènere-,
el gènere no és un criteri de diferenciació tangible en la
nostra societat (o no hauria de ser-ho), ¿per què en l’esport
segueix sent un fort condicionant de present i de futur de les
esportistes?
Els mitjans de comunicació tenen molt a veure amb aquest
fet. Actualment, l’esport que no genera audiència pròpia,
recolzat per xifres milionàries de patrocinis, si vol aparèixer
en un mitjà qualsevol (ràdio, televisió, premsa escrita...) ha de
fer-ho assumint les despeses d’emissió o publicació. L’altre dia
em preguntaven: «¿Com és que no es veu voleibol a la tele?».
La resposta és evident: no hi ha diners per pagar-ho. ¿I això no
és un peix que es mossega la cua? Si l’esport no es coneix, no
es genera afició. I sense afició no hi ha públic ni seguidores o
seguidors i, per tant, tampoc l’interès de patrocinis, milionaris
o no, però patrocinis i, per tant, recursos.
Balaguer destaca amb diferents equips i esportistes
femenines que copen els èxits esportius de la ciutat. Les
jugadores del Balaguer Villart Logístic de Tennis Taula al
capdamunt del Tennis Taula estatal. Les noies del Club
Bàsquet Balaguer, lideren en solitari la segona divisió
catalana, Toni Hermoso va proclamar-se campiona de la
Lliga Ponent de les curses de 10 quilòmetres. Cal que els
balaguerins recolzem a les nostres campiones, assistint i
animant aquests esports mal dits minoritaris.

jutge de l'Audiència Nacional, sobre el pen drive, del
cas Pujol, trobat en un calaix, al despatx de l’inspector en cap de la secció primera de la Brigada Central
de Blanqueig i Anticorrupció. Després de la insistència del fiscal i el jutge, va
arribar a contradir l'escrit
presentat davant el jutjat
i no va aclarir ni la procedència ni com havia arribat allí l’objecte en qüestió.

Tanmateix, se sentia orgullós de la seva "poderosa
imaginació, com a policia"
per arribar a conclusions,
encara que manifestava
que tenia el defecte de
donar per fetes les coses.
Quan se li va preguntar per
què havia anat al jutjat si
no estava aportant res a la
causa, l'excap de la policia
va respondre: "Per l'enyorança d'un jubilat”... Sobra
tot tipus de comentari.
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Obres de millora de la estanquitat de
la sèquia del Molí del Comte
Des del passat dilluns
s’estan realitzant les obres
de manteniment en la sèquia del Molí del Comte per
l’empresa «J. Vilella Construccions SL». Els treballs
de manteniment de la sèquia
del Molí del Comte són gestionats i a càrrec de l’empresa
Endesa.
Actualment s’han
realitzat feines de neteja del
canal i del caixer de la sèquia
i s’estan fent els treballs de
paleteria que consisteixen
en la reparació d’esquerdes,
millora de la estanquitat i el
formigonat d’un centenar de
metres lineals de canal.
Es preveu que les obres
estiguin finalitzades pel
dia 20 de març, data en
que la sèquia del Molí del
Comte tornarà a estar en
funcionament.

Les obres s’estan realitzant aquest mes de març i es
preveu que estiguin finalitzades el dia 20, data en
que la sèquia tornarà a estar en funcionament

Obres a la sèquia del Molí del Comte

Conveni entre l’Ajuntament i la
Fundació Congrés de Cultura Catalana

Reunió amb l’Ajuntament

Balaguer participarà en
els actes commemoratius
del 40 aniversari del Congrés
de Cultura Catalana que es
va celebrar el mes d’octubre
de l’any 1977.
El president de la
fundació Congrés de Cultura
Catalana, Miquel Strubell i el
cap de l’oficina Sergi Torras
van reunir-se amb l’Alcalde
de Balaguer, Jordi Ignasi
Vidal i el regidor de cultura,
Joan Biscarri, per preparar
un conveni de col·laboració.

XI Trobada de plaques de cava
i col·leccionistes a la plaça del
Mercadal
Aquest passat diumenge, la plaça del Mercadal va acollir la XIena
edició de la Trobada de
plaques de cava i col·
leccionisme. Van ser
molts els col·leccionistes
que van acostar-se a la
plaça per tal de veure i
canviar diferents peces
de col·leccionisme dels
diferents expositors.
Els organitzadors
van encoratjar a tots
els amants del col·
leccionisme en general,
i de les plaques de cava
en particular a participar
en aquesta diada i que
muntessin la seva parada per tal de bescanviar articles com postals,
paperetes de loteries,
punts de llibre, bolígrafs,
calendaris...
Com ja és costum
cada any es dissenya
una «pirula». Aquest any,
la pirula representa el
logo de la Fira Q, com
a esdeveniment de

Trobada de plaques de cava

Van participar-hi el
col·lectiu d’Antiquaris
i col·leccionistes del
Berguedà amb una
exposició d’objectes
promoció de la ciutat,
que es celebrarà els dies
29, 30 d’abril i l’1 de maig.
També es va fer una
placa amb la imatge del
gegant, el Sereno, tot
seguint la col·lecció dels
gegants de Balaguer, i
una tercera placa de la
Penya Barcelonista de
Balaguer i comarca.
L’organitzac ió va
oferir al comprador de
l‘ampolla de cava un
tastet de «Cassoleta de
callos». Enguany també
va participar a la trobada
el col·lectiu d’Antiquaris
i col·leccionistes del
Berguedà amb una
exposició d’articles de
col·lecció.

BALAGUER

L’Ajuntament instal·la un nou
gronxador adaptat al pati de l’Estel
El gronxador s’ha adquirit gràcies als diners
recaptats en la Cursa del Foc del passat mes de juny

Nou gronxador

La passada setmana
es va instal·lar al patí de
l’escola l’Estel, un nou
gronxador adaptat per
als alumnes del centre
educatiu.
El nou gronxador s’ha
adquirit amb els diners
recaptats en la Cursa del Foc
2016, segons han explicat
l’alcalde de Balaguer Jordi
Ignasi Vidal i la regidora
d’esports, Gemma Vilarasau,
que han agraït a tots els
participants a la cursa del
Foc, la seva col·laboració.
La compra i col·locació del
nou gronxador ha suposat
una inversió que supera els
mil cinc-cents euros.

Els joves de Balaguer dissenyaran
l’agenda jove i les seves activitats
Des de l’àrea de joventut
de l’Ajuntament de Balaguer, s’ha iniciat el Projecte
Jove Decideix, on els joves
de Balaguer poden participar en el disseny de l’agenda jove i altres activitats joves que s’organitzen durant
l’any a la nostra ciutat.
S’ha fet la visita als
alumnes de 3r i 4rt d’Eso
de l’Escola Pia i durant els
propers dies es faran xerrades a tots els centres de
secundària de Balaguer.

Xerrada a l’Escola Pia
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La Comunitat islàmica de
Balaguer lliura dos palets
d’aliments al projecte Àgape

Lliurament de la Comunitat Islàmica

La Comunitat Islàmica de Balaguer va fer
donació de dos palets
d’aliments al Projecte
Àgape, Aliments Solidaris de la Noguera, que
havien recollit el cap de
setmana anterior entre els seus membres.
Aquesta contribució solidària a Àgape respon a la
voluntat de la comunitat
de participar de forma
activa en els projectes
socials comunitaris de
Balaguer i també de la
Noguera, especialment
en aquells dirigits a les
persones amb dificultats
econòmiques.
La presidenta del
Consell Comarcal de
la Noguera, Concep
Cañadell, en l’acte de

La comunitat islàmica
té la voluntat de
participar de manera
activa en els
projectes solidaris
lliurament dels aliments
va destacar com n’és de
necessària la solidaritat
avui en dia, especialment
entre els més propers, i va
agrair als representants
de la Comunitat
Islàmica de Balaguer
que participin activament
en el projecte Àgape,
impulsat pel Consell
Comarcal de la Noguera,
Creu roja i Càritas amb el
suport de l’Obra Social de
«La Caixa».
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L’Ajuntament vol posar punts de
càrrega per a vehicles elèctrics
L’ajuntament de Balaguer estudia instal·lar un
o dos punts de càrrega per
a vehicles cent per cent
elèctrics, segons ho va manifestar el regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de
Balaguer, Gerard Torres.
Torres ha mantingut
recentment reunions amb
diverses empreses del sector i està treballant amb les
diferents propostes que li
han presentat.
L’ a j u n t a m e n t d e
Balaguer encara no té
decidit on s’instal·laran
aquests punts però sí que
té clar que s’ubicaran en un
lloc cèntric de la ciutat per
tal de facilitar als usuaris
la seva estada a la ciutat
mentre duri el temps de la
càrrega.

Se’n instal·laran un o dos punts en llocs cèntrics de
la ciutat, per tal de facilitar als usuaris de vehicles
elèctrics, la seva estada durant la càrrega

Punt de càrrega

La Policia Local de Balaguer millora els
seus equipaments i formació

Curs a la Policia Local

La regidoria de
Governació de l’Ajuntament
de Balaguer està
actualitzant i modernitzant
part del material i de
l’equipament dels agents
de la guàrdia urbana.
Aquest procés consta

de dotar-los de noves eines
i cursos operatius d’última
generació (Goa Tactical),
segons va explicar el
regidor de Governació,
Gerard Torres.
Gerard Torres indicà
que «el consistori espera,

durant aquest 2017, acabar
d’invertir en la resta de
material necessari per a
que els agents de la policia
local puguin desenvolupar
la seva feina en les millors
condicions possibles».
Aquest fet repercutirà
directa i molt positivament
en la ciutadania de manera
immediata al cos de la
policia local.
Gerard Torres manifestà
que «per part de la
regidoria de Governació
de l’Ajuntament de
Balaguer hi ha un ferm
compromís d’invertir en els
propers anys en seguretat
ciutadana. Hem de tenir
els agents el més preparats
i equipats possible, per
augmentar la seguretat
tant de la ciutadania com
dels propis agents».

L’Escola Mont-roig compta
amb 4 oliveres centenàries al
seu nou pati
Procedents dels municipis de Camarasa i
de Santa Linya, mercès
a la generositat de les
persones propietàries i
a les gestions realitzades
per famílies de l’escola,
han arribat a l’escola
Mont-roig quatre oliveres
centenàries, que han
estat plantades, aquest
mes de febrer, al pati del
centre.
Aquesta acció
s’emmarca en el
desenvolupament del
projecte «Ideem el
nostre pati» que s’està
implementant a l’escola.
Amb l’esforç de moltes
persones han aconseguit
plantar les oliveres que
han estat rebudes per
l’alumnat amb missatges
de benvinguda. Durant
l’acte de recepció es van
llegir missatges, es va
recitar una poesia de
Lola Casas (del llibre
«Retalls poètics» « i
s’escoltà la cançó «Al

Oliveres a l’escola Mont-roig

S’han plantat al pati
de l’escola durant el
més de febrer, gràcies
a la donació dels seus
propietaris
país de l’olivera» del
grup Obrint Pas. A la
tarda es van obrir les
portes a les famílies,
perquè coneguessin d’a
prop el nou espai.
Amb aquesta nova
acció l’escola avança en
la construcció d’un pati
que disposi d’espais més
diversificats i amb més
possibilitats educatives.
Precisament
el projecte de
transformació del pati
escolar de l’escola Montroig ha estat escollit
per la fundació Jaume
Bofill per participar en
el projecte CRIDES dins
del programa educació
demà.

B A L A G U E R <<

L’Ajuntament i Efadós acorden editar un
recull fotogràfic de Balaguer
L’editorial Efadós es
proposa produir i editar
un llibre que contingui un
recull historiogràfic –amb
unes 1.000 fotografies

aproximadament– del
municipi de Balaguer.
Aquest llibre es publicarà
en format col·leccionable,
estarà integrat per 50

Gerard Costa treballant amb el llibre

fascicles i la seva venda
tindrà una periodicitat
setmanal.
L’Ajuntament posa a la
disposició de la editorial
el fons fotogràfic dipositat
a l’Arxiu Comarcal de la
Noguera amb l’objectiu
d’oferir la màxima
representació fotogràfica.
D’altra banda,
l’Ajuntament fa una crida
a tots els veïns de Balaguer
per a que cedeixin les
col·leccions particulars de
fotografies per a l’elaboració
del llibre. Als veïns que
deixin les seves fotografies
els hi seran retornades les
originals, juntament amb
una còpia digitalitzada de
totes les fotografies. Es
poden adreçar al Museu de
la Noguera.

J.M. Morell presenta “La cuina dels
dijous” juntament amb Ràdio Balaguer
L’escriptor gastronòmic,
Josep Maria Morell, va
presentar el seu darrer llibre,
«La cuina dels dijous»,
un recull de les millors
receptes que l’autor ha
explicat durant els darrers
deu anys al programa de
Ràdio Balaguer, «La cuina
al dia», que s’emet cada
dijous.
El llibre editat per Pagès
Editors amb la col·laboració
de l’Ajuntament és l’onzè
llibre que Morell publica
amb aquesta editorial.

Presentació del llibre

Supressió de barreres
arquitectòniques i col·locació
de bandes rugoses

Obres de millora

L’Ajuntament de Balaguer ha iniciat les obres
de supressió de barreres
arquitectòniques en diferents carrers de la ciutat.
En concret, la brigada
municipal està treballant
en aquests moments
a la cruïlla del carrer
Sant Crist amb el carrer
Cardenal Benlloch, i a la
del carrer Almatà amb el
carrer Tàrrega.
A la cruïlla del carrer
Sant Crist amb el carrer
Cardenal Benlloch
s’habilitarà un baixador
i, a més, s’aprofitarà per
millorar la il·luminació
de la zona amb una
redistribució dels fanals
i la substitució de les
bombetes, que fins ara
eren de mercuri, per
unes que milloraran
l’eficiència energètica.
Pe l q u e f a a l a
cruïlla del carrer Almatà
amb el carrer Tàrrega,
en aquesta s’han
habilitat 4 baixadors, se

Obres que realitza la
brigada d’obres i
serveis de
l’Ajuntament de
Balaguer
substituirà un tram de la
xarxa d’aigua potable i
s’urbanitzarà un xamfrà,
amb la qual cosa tant
vianants com vehicles
tindran una major
visibilitat.
D’altra banda,
l’ajuntament està
estudiant on habilitar
properament passos
elevats o instal·lar
bandes rugoses en
diferents punts de
la ciutat per evitar
que alguns vehicles
circulin a gran velocitat.
Recentment s’han
instal·lat dos reductors
de velocitat, un al carrer
Barcelona i un altre al
carrer de les Franqueses.
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Os de Balaguer diposita documents
antics a l’Arxiu Comarcal de la Noguera
Entre tota la documentació dipositada cal destacar
uns 200 pergamins que majorment són actes de
compra i venda, censals , etc.

Documentació aportada

El fons documental de
l’Ajuntament d’Os de Balaguer ha ingressat a l’Arxiu
Comarcal de la Noguera,
situat a Balaguer, uns documents d’època medieval
des de l’any 1328 fins a
l’actualitat, un fet força
excepcional ja que, malauradament, són pocs els
ajuntaments de la comarca
de la Noguera que conserven documentació tan
antiga com aquesta.
Entre la documentació
dipositada, cal destacar els
prop 200 pergamins que
són, principalment, actes
de compra i venda, censals
i àpoques, així com altra
documentació diversa del
municipi des del segle XVI,
parroquial i de l’ermita de
Cérvoles.

L’Assoc. d’Iniciatives Rurals aprova la
moció per un desenvolupament sostenible
El passat 16 de febrer,
va tenir lloc la Junta
Extraordinària de l’ARCA
(Associació d’Iniciatives
Rurals de Catalunya) en la
que es va aprovar la moció
«per un desenvolupament
rural sostenible,
integral i integrador»
amb la intenció de tirar
endavant una campanya
de sensibilització a les
institucions, organismes,
grups polítics, empreses
i persones sobre la
importància del programa
Leader i de tot el que suposa,
amb el reconeixement
de la importància de les
activitats del sector primari
en el món rural.
La proposició de
llei interfereix en el
desplegament del Pla de
Desenvolupament Rural

Consell Comarcal de la Noguera

de Catalunya 2014-2020
que es va tramitar amb
el corresponent procés
participatiu, en el qual van
participar tots els agents
territorials implicats en el
desenvolupament de les
nostres zones rurals.

Segons l’ARCA
suposaria perdre 21,46
milions d’euros per un
programa que ja ha perdut
9 milions d’euros entre el
període passat i el vigent,
alhora que ha ampliat el
seu territori d’acció.

Nova edició del curs del
programa Forma’t per
persones amb risc d’exclusió

Participant al Forma’t

El 20 de febrer ha
començat un nou curs
del programa Forma’t (de
l’Àrea dels Serveis Socials del Consell Comarcal
de la Noguera a través
del Pla d’Inclusió Social)
per afavorir la inserció laboral de persones en risc
d’exclusió social i amb
dificultat d’ocupació en
el mercat del treball.
Les persones
que participen en el
Forma’t són derivades
pels Ser veis Socials
d’atenció primària i
són sol·licitants de la
prestació PIRMI (renda
mínima d’inserció) per la
seva falta d’ingressos. En
el programa han de seguir
un itinerari d’inserció
laboral en el qual se’ls
facilita recursos perquè
puguin gestionar amb
autonomia el seu propi
procés d’inserció.
Aquest itinerari
comença amb una
entrevista personal

Els participants son
persones derivades
dels Serveis Socials
d’atenció primària
comarcals
de motivació, per
poder conèixer les
necessitats i les
competències i habilitats
dels participants. A
continuació, i a partir
dels objectius personals
a assolir d’acord
amb la diagnosi de
l’entrevista inicial, reben
formació en tècniques
d’inserció laboral com
coneixements sobre els
diferents canals i eines
de recerca de feina, la
confecció del currículum,
la preparació d’una
entrevista de feina, etc.
Tot l’itinerari està reforçat
per tutories de seguiment
de la trajectòria de cada
participant.

C O M A R C A <<
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Comença una nova temporada del
Centre d’Observació de l’Univers
L’equipament del Montsec té una previsió de rebre
33.000 visitants, un miler més que la temporada
anterior, rècord absolut des del seu inici el 2009

PAM

El passat divendres 3 de
març, començà la novena
temporada del Centre
d’Observació de l’Univers,
d e l Pa r c A s t r o n ò m i c
Montsec, amb una previsió
de 33.000 visitants, 1.000 més
que en 2016, i que va suposar
el rècord absolut en els vuit
anys de funcionament del
COU. Des de l’any 2009 fins
avui han passat pel COU
més de 200.000 persones.
Així mateix, segons la
presidenta del Consell
Comarcal de la Noguera,
Concep Cañadell, entitat
gestora del Parc Astronòmic
Montsec, «el COU ha
registrat durant 2016 una
afluència rècord de visitants,
la xifra més elevada des de
la seva inauguració l’any
2009, i aquest curs pretenem
superar en 1.000 persones

PAM

les visites gràcies a noves
activitats i exposicions».
«Estem desenvolupant el
Pla Estratègic del Montsec
que pretén impulsar el
Montsec com un referent
internacional en la
divulgació de la ciència,
el turisme astronòmic i un
generador de riquesa per al
territori», afirma Cañadell.
Pe r l a s e v a b a n d a ,
Salvador J. Ribas, director

científic, i Josep Vilajoliu,
responsable de gestió
del PAM, assenyalen que
“aquest any es farà el
projecte de la renovació
de l’exposició permanent
del Centre per dedicarla exclusivament a
l’astronomia amb els últims
avanços en interacció
i creació d’un nou espai
d’experiències, anomenat
Sala del Cel Fosc”.
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La ZER el Jonc visita el Centre d’Estudis
Porcins situat a Torrelameu
El passat dia 23 de febrer,
cinquanta alumnes de Cicle
Mitjà i Superior de Camarasa, la Ràpita i Menàrguens,
van aprendre ciència. Un
total de cinc tallers els van

divertir i aportar nous coneixements sobre la nutrició i
reproducció dels porcs.
En primer lloc uns
experts els van rebre i
explicar aspectes generals

Foto de grup al Centre d’Estudis Porcins

del centre. Després, al
taller del tastet, amb els
ulls tapats, van provar
diferents aliments derivats
del porc. A continuació,
al taller de la reproducció
van veure espermatozoides
normals i anormals a través
d’un microscopi que estava
connectat a un monitor.
Ta m b é v a n v i s i t a r l e s
granges i alguns porcs: un
d’ells estava recent operat
al quiròfan del centre.
Al taller de pinso van aprendre el ingredients necessaris per a fabricar-lo: ordi, civada, faves, blat, soja i blat
de moro o panís.
Durant la visita van completar un dossier facilitat pel
centre que contenia molta
informació. Finalment ens
van obsequiar amb una
guardiola en forma de porc.

23 alumnes han realitzat amb èxit el
curs de nivell bàsic2 de català
El 22 de febrer va ser
l’últim dia del curs de nivell
bàsic 2 que s’ha dut a terme
a Balaguer per a persones
aturades. Un total de 23
alumnes han finalitzat el curs
amb èxit, després d’assistir a
les 45 hores que tenia el curs.
Durant les últimes
sessions els alumnes han
pogut gaudir d’una visita
guiada al Museu Comarcal
de la Noguera, en què els han
explicat la història i els orígens
de la ciutat de Balaguer.

Participants al curs de català

La granota del Mindfulness
ha arribat a l’escola Alfred
Potrony de Térmens

Escola Alfred Potrony

Des de l’inici del segon trimestre els alumnes de 3r de primària de
l’Escola Alfred Potrony de
Térmens s’estan entrenant amb el programa de
Mindfulness d’Eline Snel.
És un programa
internacional de
mindfulness per a nens
i adolescents que ha
estat desenvolupat des
de 2008 per Eline Snel,
instructora acreditada
de Mindfulness i
directora de l’Acadèmia
de Mindfulness AMT a
Holanda. No es tracta
d’un nou mètode, sinó
d’una adaptació per a
nens i adolescents d’un
programa conegut i
provat, que existeix
des de fa 30 anys i els
beneficis del qual s’han
investigat científicament:
el Mindfulness Based
Stress Reduction
(MBSR) creat a
la Universitat de

Un programa que
ensenya a controlar-se,
a viure el present i a
reconèixer i entendre
emocions
Massachusetts als EEUU
per Jon Kabat-Zinn a la
dècada de 1980.
Eline Snel va adaptar
el programa de MBSR,
que ensenyava a adults
des de feia més de 15
anys, i va desenvolupar
el seu propi mètode
pe r a ne ns a partir
de grups pilot. A dia
d’avui s’han format ja
més de 6.000 nens des
d’Holanda fins a Hong
Kong, on es considera un
programa de referència.
En l’actualitat s’estan
impartint cursos a
Barcelona i Castelló amb
instructors formats a
Holanda.
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Arriba la segona edició de l’Encontats
amb importants novetats programades
Una jornada lúdicofestiva, que vol fomentar
la lectura en família, on
s’hi podran escoltar
contes i fer tallers

La segona edició de
l’Encontats, el Mercat del
Conte Infantil de Balaguer
tindrà lloc el proper 2 d’abril
a partir de 2/4 d’11 del matí
en ple Centre Històric,
concretament a la zona del
Viver d’Empreses, plaça del
Pou, Casal Lapallavacara i la
plaça Sant de Salvador.
En aquesta segona
edició, l’il·lustrador balaguerí
Frederic Letamendi ha
estat l’escollit per a ser la
persona que apadrini aquesta
gran festa dels contes.
Precisament Letamendi ha
estat qui ha il·lustrat la imatge
del cartell i del programa
d’aquest any, de manera
desinteressada.
Com a acte destacat
d’aquesta segona edició, es
presentarà el llibre solidari

Presentació de la segona edició

Mercat del conte

que va sorgir del Certamen
de narrativa Encontats 2016
amb la col·laboració d’un
col·lectiu d’il·lustradors
locals. Els beneficis obtinguts
en la venda d’aquest llibre es
destinaran a un programa de
Creu Roja Joventut adreçat
als infants.
La segona edició de
l’Encontats està plena de
novetats. En primer lloc,
l’entrada de l’Escola d’Art
Ermengol en l’organització
de l’Encontats per tota la part
referent al tema il·lustració.
Així doncs, hi haurà tallers

d’il·lustració a càrrec de
professors d’aquesta escola,
es tornarà a il·lustrar el
llibre solidari de l’Encontats
amb més il·lustradors,
s’ha organitzat un concurs
de dibuix amb diferents
premis, es comptarà amb
la presència de l’il·lustrador
argentí Chanti...
Les activitats començaran
a les 10.30 del mati, fins
a les vuit del vespre. Hi
haurà un espai de jocs
gegants, diferents tallers
de booktrailers, còmics,
manualitat... Quatre escenaris
amb contacontes durant tot el
dia, l’espai pels il·lustradors,
parades d’artesans, llibreters
i editorials, espai de jocs
per a bebès, presentacions
de llibres, una visita guiada
pel centre històric adreçada
a públic familiar, espai
d’activitats per nens de més
de vuit anys, geocaching
de conte i descens en ràpel,
exposicions de dibuixos,
llibres, il·lustradors, així
com concurs de dibuixos,
de narrativa, de photocall,
instagram...

Encontats 2017 redistribueix
els espais per facilitar l’accés
a tots els visitants
S’ha redistribuït els
espais per tal de donar
cabuda a les noves propostes i reorientar les que
ja es van dur a terme l’any
passat introduint algunes
millores.
Els escenaris principals seran el Viver d’Empreses on es faran el major
número d’activitats, els
carrers Velluters, Franch i
Escala (amb el contacontes a partir de 4 anys), la
plaça Sant Pere (parades
d’artesans, llibreters i editors), la plaça del Pou (jocs
en família, maquillatges i
manualitats), Lapallavacara (jocs per menors de
3 anys, jornades professionals i zona de lectura
familiar) i laPlaça Sant
Salvador (contacontes de
menors de 3 anys).
Enguany s’ha habilitat
un espai de bar-restaurant
a la plaça Sant Salvador,
que gestionaran l’Associació de bars i restaurants
del Centre Històric perquè
qui vulgui menjar dins la

Jocs

Els restaurants de la
zona han preparat el
menú Encontats que
serviran durant el
diumenge 2 d’abril
mateixa àrea on té lloc
l’Encontats, ho pugui fer
sense haver de desplaçar-se cap a altres zones
de Balaguer, tot i que els
diferents bars i restaurants de la zona tindran
preparats per a l’ocasió el
“menú Encontats”.
Una altra de les novetats és la realització
d’activitats prèvies com
són el divendres dia 31
de març a 2/4 de 7 de la
tarda de la presentació del
llibre “Gran i petit” de l’il·
lustrador argentí Chanti.
El dissabte dia 1 d’abril,
la Biblioteca acollirà la
primera part del Taller de
Booktrailers per a joves,
a càrrec del balaguerí
Albert Bové.
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
La nit de les criatures
Autor: Toni Morrison
Gènere: Novel·la

La Lula Ann va ser
una nena poc estimada.
El seu color de pell, negre com la nit, fou viscut
com una creu a la família, de to més tènue, quasi blanc. Avui, als vint-itres anys, la Lula Ann es
fa dir Bride i llueix amb
orgull la seva contundent negror i el seu rotund èxit laboral. Aquest
orgull, però, no podrà
refrenar el floriment dels
traumes infantils i de noves nafres emocionals:
el rebuig familiar que va
marcar els seus primers
anys; el testimoni, quan
era petita, d’uns successos aberrants; l’inesperat abandonament de la
seva parella actual; la
influència de la Rain, la
nena amb una dolorosa
història per oblidar... Una
provocadora i absorbent
novel·la de la premi Nobel Toni Morrison, gairebé un tresor patrimonial
als Estats Units. Una
intensa narració coral
sobre la fragilitat de la
infància i les contradiccions de l’edat adulta,
el racisme i una societat
que se’ns mostra corrupta, malalta, pràcticament
maleïda.

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

En un hotel remot, una
dona, amb unes plomes
d’indi americà al cap, llegeix el diari mentre el noi
de les maletes se la mira
de reüll i un hoste acaba
marxant perquè els sostres no són prou alts. Una
cantant solista emmudeix
uns minuts en cada actuació creant un silenci que
s’emporta els assistents
fins als racons més amagats del seu pensament.
Una roda de cotxe que cau
del cel agafa per sorpresa
una noia mentre condueix
per l’autopista, i un home
es passa el dia escrivint
cartes que no enviarà mai.
Una vintena de personatges protagonitzen un seguit d’històries que acaben
formant un únic relat. Diferents protagonistes de totes les edats, que s’enfronten a situacions diverses.
Com en un joc de miralls
que es desplega en múltiples direccions, tots ells
van i vénen, es perden i es
retroben perquè, per viure,
recorden, somnien i, a vegades, se salten els límits
més estrictes del temps i
de l’espai. A les seves maletes hi poden dur qualsevol cosa, unes xancletes,
uns dards o un vestit blau.

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

Un vestit blau a la
maleta
Autor: Noemí Bibolas
Gènere: Contes

Calvin, vés amb compte!
Autor: Jennifer Berne
Gènere: Infants
(a partir de 4 anys)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
700 Grocs
Ja som a set-cents.
Nombre sumptuós
presidit pel set,
que diuen els llibres
que és dígit perfecte.
Xifra que és resum
abreujadíssim
de la tanta feina
que fem i desfem.
Darrera hi ha lletres,
molts mil·lions de lletres
i guions i comes
i punts suspensius,
composant la història,
aquesta del poble
i els pobles veïns.

Un bon dia en Calvin
va a la biblioteca, un dels
seus llocs preferits, i descobreix que té problemes
de vista: li costa llegir algunes paraules, confon
una gallina amb un dinosaure i ensopega amb la
cadira. La bibliotecària li
explica que segurament
és un cas de vista cansada. El nostre lector insaciable va a l’optometrista.
Unes ulleres l’ajudaran
a veure-hi amb claredat
altre cop, però també
el convertiran en l’únic
estornell amb binocles.
Després d’aguantar la
befa dels seus companys,
s’endinsarà al bosc i es
posarà en un bon embolic. Aquest ocell tan espavilat podrà utilitzar els
seus coneixements per
salvar-se?
Un conte il·lustrat,
important per a qualsevol
nen que porti ulleres. La
història d’en Calvin pot
ajudar a nens petits que
es trobin en la situació
nova d’haver de dependre
d’unes ulleres per veurehi bé, que hi ha molta
gent que en necessita. De
ben segur que aquests dibuixos tan colorits captaran l’atenció dels menuts.

Relleu de constància,
detalls i il·lusions,
la vida que passa,
l’història que som.
Petites empremtes
de grans i petits,
les moltes conquestes
i allò conquerit.
El Groc ho relata,
ho diu per escrit.
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Una acció del Museu de la Noguera
recupera les coques d’ou a través d’Inalba
El projecte «A taula!
Cuina i menjar al museu
de la Noguera» traurà a la
llum durant tot aquest any
objectes que habitualment
es troben als magatzems

del museu, peces arqueològiques, d’art o d’etnografia,
que han estat relacionades
amb la cuina i l’alimentació
al llarg de tots els temps.
Al gener es va poder veure

Un moment de la presentació del quadre

un setrill d’oli del segle XI
procedent del Pla d’Almatà
de Balaguer, al febrer una
escudella personalitzada
amb el nom de Ramon de
Ciscar, del segle XVI i procedent del castell d’Os de
Balaguer.
Per al mes de març el
Museu de la Noguera ha
presentat aquest passat
diumenge dia 5, el bodegó
«La coca d’ou» del pintor
balaguerí Francesc Borràs
(1898-1968), vinculada a les
festes de Carnestoltes i a
l’inici de la Quaresma.
En la presentació es va
oferir a tots els assistents,
una copa de vi gentilesa de
Castell del Remei i un tastet
de la coca d’ou per part del
Forn Inalba, que ha volgut
recuperar aquest producte
en motiu de la presentació.

L’Escola La Noguera celebra la
festa del Carnestoltes durant
tota la setmana
Tota la comunitat
educativa de l’Escola La
Noguera de Balaguer van
sortir el passat divendres
24 de febrer pels
voltants de l’escola ben
disfressats i disfressades
per celebrar, un any més,

la festa del Carnestoltes.
Aquest any els infants
de l’escola han triat la
disfressa que més els hi
ha agradat, pallassos,
spidermans, princeses,
pingüins, barrufets,
mags, arlequins, mims...

Carnestoltes a l’escola La Noguera
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El Balaguer recupera el camí de la
victòria a Alpicat, guanyant per 2-3
L’equip balaguerí es va
deixar empatar un 0-2 a
la segona part, i va
marcar el tercer en els
darrers minuts de partit
19/02/2017

BALAGUER
SUBURENSE

1
1

04/03/2017

ALPICAT
BALAGUER

2
3

Classificació
Primera Catalana
1. Santboià.................. 44
2. Balaguer...................43
3. San Cristóbal...........41
4. Reus B.......................38
5. Almacelles................36
6. Vista Alegre..............36
7. Sant Ildefons............35
8. Rapitenca..................31
9. Lleida B.....................29
10. Viladecans..............29
11. Vilaseca...................28
12. Alpicat.....................27
13. Vilanova..................27
14. Igualada..................25
15. Suburense .............22
16. Rubí.........................13
17. Morell........................2
18. Jesus i Maria ...........0

Jordi Jordana, molt bé en defensa

El Balaguer retorna al
camí de la victòria en el
derbi lleidatà de la jornada al
camp de l’Alpicat, amb una
victòria in-extremis per 2-3.
Els balaguerins es van
avançar en el minut 8, gràcies a un gol de Genís que

El golejador Adrià Fernández

donava tranquil·litat als de
la Noguera. El Balaguer
va controlar aquest primer
temps i al 48, altre cop Genís aconseguia posar més
diferencia en el marcador,
marcant el segon gol pels
balaguerins.

Amb el 0-2 el Balaguer
semblava tenir-ho controlat,
però l’Alpicat, de la mateixa
manera que ho va fer en el
darrer partit a casa, estava
disposat a plantar cara i en
cinc minuts va aconseguir
marcar dos gols, deixant
l’empat a dos en el marcador.
Els balaguerins quan
faltaven 3 minuts pel final
van aconseguir marcar un
tercer gol que els donava els
tres punts en joc, i la possibilitat de continuar en la zona
alta lluitant pel liderant, que
continua en poder del Santboià, que aquest diumenge
no va fallar en la seva visita
al camp del Rubí, guanyant
per 0-2.
Aquest diumenge, el
Balaguer rebrà al cuer de la

categoria, el Morell, que en
tota la temporada tant sols
ha aconseguit sumar dos
punts, en dos empats.
El proper diumenge els
balaguerins hauran de visitar el camp complicat del
Vista Alegre, on han deixat
escapar molts pocs punts.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. A. Fernández..... 18
2. A. Eizaguirre..... 11
3. G. Soldevila........ 7
4. S. Galcerán......... 4
5. I. Solanes............ 3
6. Putxi.................... 2
7. M. Sánchez......... 1
8. S. Curià............... 1
9. M. del Águila...... 1
10. Bañuelos........... 1
11. Massana........... 1
Amb dos gols durant la primera part
del partit davant l’Alpicat, Genís Soldevila
és el tercer màxim
golejador del primer
equip del Balaguer,
amb 7 gols, per darrera d’Adrià Fernández
amb 18 i Asier Eizaguirre amb 11.
Amb la victòria en
el derbi davant l’Alpicat, els balaguerins
continuen a la part
alta de la classificació
del grup segon de la
Primera Catalana.

Propers encontres
12/03/2017 -- 17 h.
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Morell
------------------------------------19/03/2017 -- 12 h.
Camp Municipal
de Can Vinader

Vista Alegre| Balaguer

Genís Soldevila

ESPORTS

El Balaguer Villart Logístic encarrila
dues victòries consecutives per 4-1
El Balaguer es va emportar una valuosa victòria per
1 a 4 en la seva visita a Eivissa contra el Covicsa-CTT
Santa Eulària que l’acosta
fins la segona posició a la
taula als mateixos punts
que l’UCAM Cartagena,
que té un encontre menys,
i que el Girbau Vic, en una
capçalera de la Superdivisió
molt apretada.
El passat dissabte, les
balaguerines van guanyar
per idèntic resultat 4-1, a
l’Alicante TM, penúltim
equip de la classificació,
cosa que manté a les
balaguerines al capdavant
de la classificació empatats
amb Cartagena (amb un
partit menys) i amb el Vic.
El proper dissabte el
Villart Logístic rep al Arteal
Santiago, a les 17 hores.
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Bon paper d’Aida i Andrea
Alemany i Fiona Orpella

Les balaguerines són segones a la classificació
empatades amb el líder, l’UCAM Cartagena, tot i que
aquestes han disputat un partit menys

Atletes noguerenques

Villart Logístic Balaguer

Tres atletes de la Noguera han participat al
Campionat d’Espanya de
Cros per Equips a Oropesa de Mar.
L’Aida Alemany d’Ós
de Balaguer va quedar
en 7a posició, la seva
germana l’Andrea va

quedar en 17a posició i la
Fiona Orpella de Balaguer
va quedar en 150a posició
en una cursa de 280
participants. Totes elles
es van penjar la medalla
de bronze al Campionat
d’Espanya per Equips en
categoria cadet.
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Recepció de l’Ajuntament a l’equip
Pedala.cat i al ciclista BTT Aleix Sierra
L’Alcalde va lliurar una samarreta esportiva a
cadascun dels membres de l’equip i a l’Aleix Sierra i
els va encoratjar a continuar amb l’esport

Equip Pedala.cat

L’Alcalde de Balaguer,
Jordi Ignasi Vidal, i la regidora d’esports, Gemma
Vilarasau van fer una recepció oficial el passat dijous
al vespre a l’equip del Club
Esportiu Pedala.cat que el
passat 19 de febrer van quedar tercers en el Campionat
de Catalunya per equips de
curses de muntanya, celebrat a Miravet i organitzat
pel club Cameta Coixa. Un
recorregut de 21 km i 1300
metres de desnivell positiu.
El Pedala.cat es va convertir
en l’equip revelació contra
tot pronòstic, per darrera
dels gran favorits els AE
Matxacuca i els Borges
Trail.
També es va fer recepció
al campió de BTT Aleix
Sierra.

El CEN Balaguer al Campionat de
Catalunya aleví d’hivern de Manresa
Fantàstics resultats
aconseguits el darrer cap
de setmana de febrer al
català de natació aleví
d’hivern que s’ha celebrat
en les instal·lacions del CN
Minorisa (Manresa) amb
8 representants del CEN
Balaguer (4 nois i 4 noies).
La nedadora Berta
Benseny va aconseguir
la medalla d’argent en la
prova de 100 esquena i
la de bronze en els 100
lliures, a més d’aconseguir
el 4t lloc en els 200 i 400
lliures, l’Alexandra Papell
va aconseguir el 4t lloc en
els 100 braça, el 5è en els
200 braça i en les proves
de 200 lliures i 200 estils va
aconseguir la 6a posició de
Catalunya a la vegada que
ha aconseguit la mínima
estatal d’estiu aleví.

Nedadors balaguerins

També en categoria
m as c u li n a h em ti ngu t
finalista amb la 6a posició
d’en Marc Suñé en els 1500
lliures.
Destaquem altres grans
resultats aconseguits per
tots els nedadors del club,

com la classificació d’Aina
Torrubiano 12a en els 800
lliures, Àngel López 19è en
els 100 lliures i 100 esquena,
David Galán 15è en els 200
lliures, Alba Farré 32a en 200
esquena i David Pérez amb
els relleus.

El Club Bàsquet Balaguer
femení continua líder en
solitari de segona catalana

C.B Balaguer femení

Nova victòria del
Sènior femení del Cudós
Consultors CB Balaguer
que milita al Campionat
de Catalunya de 2a
categoria. El repte, en
aquest cas era majúscul,
ja que les visitava el
2n classificat i màxim
aspirant a l’ascens a 1a
categoria. El partit no va
decebre a ningú i va ser
de màxima igualtat i amb
molt ritme i nerviosisme
propis de la rellevància
dels punts en joc.
Després d’un 1r
parcial molt equilibrat
(19 a 19) el 2n període
va ser clau pel devenir
del partit ja que un 17
a 6 donava les primeres
avantatges a les noies de
La Noguera. La segona
part, el Sant Ignasi va
apretar encara més les

Dues importants
victòries contra
equips de la part alta
com el Sant Ignasi i el
Martinenc
seves línies defensives
i va permetre a les noies
del Balaguer solament
anotar 14 punts, però una
extraordinària defensa
local permetia sumar
una victòria que les hi
permet mantenir la 1a
posició a la taula.
El passat dissabte
el rival va ser el FC
Martinenc, l’equip més
en forma de la lliga en
aquest moment, però que
va caure estrepitosament
per 40-80 davant les noies
que entrena Sergi Llurba.
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El biker Aleix Sierra, campió de
Catalunya sub23 de duatló
El passat 19 de febrer
es va celebrar el duatló
de Castellcir (província de
Barcelona), puntuable per
al campionat de Catalunya
de duatlons. El balaguerí
Aleix Sierra va tenir una
meritòria actuació acabant
en 1ª posició absoluta i
proclamant-se campió de
Catalunya Sub23.
El jove balaguerí de 21
anys, ha preparat a consciència aquest certamen on
s’hi combina els esports
com el running i la modalitat de ciclisme.
Enquadrat dins de
l’equip de ciclisme Mesbike de Balaguer i del club
Pedala, l’Aleix compta amb
un bon grapat d’objectius
per aquesta temporada 2017
que segur que complirà.

L’esportista balaguerí va acabar en primera posició
al duatló de Castellcir, puntuable per al campionat
de Catalunya de duatlons

Aleix Sierra

Balaguer acull diumenge
l’onzena edició del Trofeu de
Gimnàstica Rítmica
El proper diumenge
12 de març, tindrà lloc a
Balaguer, l’onzena edició
del trofeu de gimnàstica
rítmica Ciutat de
Balaguer.
Des de les 9:30 hores,
el pavelló poliesportiu
municipal acollirà una
competició on noies des
dels 4 anys fins als 14
anys d’arreu de la província, de clubs com el
Club Natació, el Patricia
i el Sicoris de Lleida,
kodokan de Cervera, Almenar, Alcarràs, Tàrrega,
Mollerussa, Almacelles,
Tamarit, Binéfar i les
locals de Balaguer, faran
d’aquest esport la principal actuació esportiva
del cap de setmana; i
deixaran que un any més
el pavelló municipal es

L’Aula Municipal de Dansa presenta el
seu espectacle “El planeta imaginari”

Aula Municipal de Dansa

L’Aula Municipal de
Dansa de Balaguer
realitzarà el proper dissabte
25 de març, amb dos
representacions, una a les
19 h i l’altra a les 21 h la 6a
Mostra de Dansa «Ciutat
de Balaguer» al Teatre

Municipal.
L’Aula Municipal de
Dansa ens presentarà
l’espectacle «El planeta
imaginari» sota la direcció
d’Albert Bonet, director de
l’escola.
Més d’un centenar de

ballarines i ballarins, a
través de la dansa clàssica,
contemporània, jazz, hiphop... ens faran conèixer la
història de la Pina i la Meia,
a qui els agrada imaginar
com seria un viatge pel seu
planeta ideal.
L’Aula Municipal de
Dansa de Balaguer
presentarà també el que
serà el seu nou nom: La
xemeneia – Espai de Dansa,
Moviment i Creació.
La venda d’entrades es
farà a partir del 21 de març a
l’oficina de turisme (Museu
Comarcal de la Noguera)
de 18h a 20h i també al web
teatre.balaguer.cat.
El dia 25 de març, dia de
la representació es vendran
una hora abans de cada
sessió. El preu de l’entrada
és de 3 euros.

Gimnàstica Rítmica

El proper diumenge
12 de març al pavelló
poliesportiu
municipal, a partir de
les 9,30 hores
quedi petit per la gran
quantitat de participants
i d’acompanyants.
La competició es realitzarà en la modalitat
de conjunts en les diferents categories, des
de baby’s, prebenjamí,
benjamí, aleví i infantil;
i en les que es mostraran diferents modalitats
esportives, amb la gimnàstica rítmica com a
principal exponent, i amb
les exhibicions , com a
disciplina d’exhibició.
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ESPORTS

Èxit dels nedadors balaguerins a la
quarta jornada de la lliga catalana
Molt bons resultats en la
4a Jornada de la lliga catalana disputat aquest cap de
setmana passat a la piscina
del CN Lleida, amb més de
150 nedadors de categories
Infantils i més grans.
Com a millors resultats
infantils destacarem la 2a
posició de l’Ares Perera en
els 200 lliures i 200 esquena
i 3a en els 50 papallona,
també la 2a posició de
l’Aurembiaix Pifarré en els
100 papallona i 400 lliures
(mínima estatal d’hivern),
4a la Sixela Gracia en els 50
i 100 papallona i 5a la Laia
Palacin en els 200 esquena
i 50 papallona.
En categoria infantil
masculina tenim la 5a
posició de l’Aitor Morales
en els 100 lliures.

Els membres del CEN Balaguer van treure uns
excel·lents resultats a la piscina del CN Lleida, amb
més de 150 nedadors infantils i més grans

Nedadors balaguerins

Tres jugadors de futbol sala van a un
entrenament amb el Barça
El passat dimarts 21
de febrer, tres dels millors
jugadors de la província
van anar a fer una jornada
d’entrament amb els
jugadors del Barcelona de
futbol sala, dins del conveni
que té l’Escola de Futbol Sala
Balaguer Comtat d’Urgell
amb el F.C. Barcelona per
fer accions conjuntes i fer
conèixer l’esport del futsal i
els bons hàbits de l’esport,
entre els joves de la comarca.
Els tres jugadors
afortunats formen part de la
plantilla de l’EFS Balaguer
Comtat d’Urgell, en la seva
categoria de cadet, han
estat el Musta Diakite,
Àlex Hernández i
Nil Rodríguez.
La jornada constava
de participar en un
entrenament complet

El Trail Montroig Extreme
arriba el proper diumenge 19
de març amb novetats
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. Pel que fa a
la Trail Montroig, com
és habitual serà una
cursa que no deixarà
indiferent a ningú, ja que

Trail Montroig Extreme

Nil, un dels tres jugadors

amb els jugadors del F.C.
Barcelona en la ciutat
esportiva Joan Gamper i
conèixer les instal·lacions
d’un dels millors clubs
del món. Les tres futures
promeses de l’esport
lleidatà van estat a l’alçada

i van poder gaudir i aprendre
d’aquesta oportunitat única.
En les pròximes
setmanes es duran a terme
noves actuacions obertes a
tothom, emmarcades dins
del conveni de col·laboració
entre ambdues entitats.

L’organització del CE
Pedala.cat ha unit
esforços amb la prova
de la Volta al Pantà de
Sant Llorenç
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. La
recollida de dorsals es
farà a partir de 8.30 hores
i la sortida es donarà a
les 10.00 h.

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.

Del principi a la fi

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

Algun saberut pensador, va escriure que la relació més humana entre dos
persones és el silenci. En
aquests dies tan neguitosos
entre els personatges del
Gobierno i del Govern no la
veig encertada. En que uns
callen més que parlen, i els
altres parlen més que callen... Potser sí, que uns han
parlat massa, donant com
a única solució una paraula
repetida amb autoritat dos
vegades per aconseguir un
puntual recolzament parlamentari dels cupaires que
sempre van a la seva.
Els altres amb la llei en
una mà, i en l’altra una majoria parlamentària que diu
que no es pot cedir en una
coma, en el que faci referència a les paraules dites, massa determinants en al seva
concreció.
En la nostra terra ha estat sempre molt valorat el
seny i la mesura, sense renunciar a una flegma pragmàtica sempre que convingués, si t’entestaves en una
postura podies ser un esventat o caparrut.
Des d’uns llunyans dies
en que es va estovar que
aquell “oasis català” no
existia en realitat, i que tota
una sèrie de fets i consells
es permetia donar-los el
menys indicat de tots els farsants. Els seus fills polítics
manant encara en la nostra
terra, s’han anat embalant.
Amb baixades de votants.
Amb pèrdua de socis històrics que avisaven del que
en realitat podia passar. I en
l’abandó d’ésser escoltats
a Madrid en la sensatesa, i
sí, en unes veus com les del
Sr. Tardà o pitjor en la del Sr.
Rufián. S’havia de preveure
que la possible collita seria
dolenta. El Sr. Homs no ha
donat la talla.
En el cervell d’alguns

anava la cosa per a que tot
es ventilés en un caire polític i no judicial, cosa que no
ha estat possible. A canvi
s’ha anat aguditzant el llenguatge i s’ha ofès el gest.
Es coreja el que en un altre
temps haguéssim batejat
com una cafrada, i es fan
veus per dir-nos unes mentides barrueres i ofensives per
tot el que pot representar
a l’altre. El xoc de trens no
serà tal i vull pensar que tots
ho saben. Per uns quants,
serà guanyar “la palma del
martirio” i es podran presentar embolcallats amb la quadribarrada fins al final de les
seves vides, això sí amb el
suculent jornal de Ex...
La gent ja n’està tipa
d’aquest mal enfocat assumpte. A l’hora de la veritat
recorden els euros gestionats amb poc o cap criteri
i en tota la pudor de la corrupció. I amb la seguretat de
que encara no ho han vist
tot.
Algun diari ha escrit que
la nova Convergència, ha
perdut set mil carnets. Desconec la realitat, però molts
em semblen. Però sense
cap dubte per la meva part
si que vull dir, que avui admiro el militant que encara
paga la quota. Després de
tot l’exemple nefast de caps
i capets a tot nivell que deixen veure la seva nul·la capacitat per negociar. Cada
dia s’assemblen més a
aquell Pedro Sánchez del no
és no.
Que se n’ha fet d’aquell
partit? Representant a una
majoria de catalans en que
es va quedant? Dóna la impressió d’estar dirigits per
una colleta d’esventats, que
faran bona la frase dita en
unes altres circumstàncies
pel Sr. Churchill: “Todavía no
es el principio del fin, pero
ya es el fin del principio”.

La lluita continua! Volem tots els
drets
Assemblea de Dones de les JERC- Ponent
----------------------------------------------------------------------------------------------------

De nou, un altre
any amb la intenció de
conscienciar la societat
i commemorar aquelles
que ja no hi són i que van
lluitar perquè les que veníem tinguéssim molts
més drets dels que elles
havien pogut tenir, fem
palès les nostres ganes
de continuar avançant
en aquest tema. Avui en
ple segle XXI alguns desitjarien que no ho poguéssim fer, tot desitjant
que només ens dediquéssim a fer les feines de
casa per tal de poder tenir content a l'home, així
depenent sempre del
seu salari, sent submisa. Actualment, en mig
d'una societat que es fa
dir "igualitària", aquesta
equitat no s'ha assolit.
"Què més voleu?" ens
pregunten, "igualtat plena" responem.
Avui dia 8 de Març,

des de les JERC-Ponent
ens veiem obligades a utilitzar els mitjans de premsa
per fer-nos sentir i aclarir
que les dones no serem
submises a aquest sistema ni a aquestes formes
de funcionar, que seguirem
lluitant per aconseguir que
les pròximes generacions
puguin gaudir d'una societat igualitària i justa sense dependre d'un gènere.
D'aquesta manera, creiem
oportú deixar algunes dades per reafirmar la nostra
lluita. Una lluita incompresa i ignorada per molts, i el
que és pitjor, per moltes.
Ara per ara, les dones
som el 60% de les persones
llicenciades, però per culpa
del sistema patriarcal, encara avui, hi ha la tendència
a què les dones no puguin
ocupar càrrecs de major
influència i a més tenim
menys oportunitats d'ascendir com a conseqüència

Sense Límits

Josep Ma Castells Benabarre, Impulsor d’ElMercadal.cat
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Diuen que si hi ha
vida, sempre existeix una
mort. El que fins ara ha estat una evidència alguns
intel·lectuals a dia d'avui
ja no hi estan d'acord, i
segons asseguren es basen amb la ciència. José
Luis Cordeiro, que va estudiar al Massachusetts
Institute of Technology
(MIT) a Cambridge, on es
va llicenciar en Enginyeria
Mecànica, assegura en
una entrevista que "anem
a curar l'envelliment" i no
només això, sinó que també afirma que el procés es

revertirà i "serem capaços
de rejovenir".
Segons explica aquest
expert, la sida, ni el càncer,
ni la fam. Res... En poc més
de 30 anys, cap malaltia
podrà acabar amb l'espècie
humana perquè, segons
ell assegura, "l'envelliment
és una malaltia curable".
Aquestes declaracions no
són noves. Ja fa anys, Cordeiro va avisar que estem
avançant a passos gegants
en l'allargament de la vida.
Allargar la vida de les persones ha estat sempre un
repte per la comunitat cien-

dels sostres de vidre encara existent en moltes organitzacions empresarials i
institucions. Una altra dada
preocupant és la bretxa salarial i és que segons dades
de la UGT, la diferència de
guany salarial entre dones
i homes és de mitjana d'un
25,01% a Catalunya, al País
valencià d'un 24,24% i a les
illes d'un 15,88% i per tant
cal eliminar-la.
Continuem
avançant
en la lluita contra les desigualtats de gènere, reivindiquem la figura de la dona
en la societat i revertim la
seva posició per a poder
ser tractades d'iguals sense
haver de ser menyspreades
per ningú.
Tenim el dret a cobrar el
mateix que un home i també tenim el dret a ocupar un
càrrec de major influència.
També tenim dret a l'avortament i podem fer-ho, si
volem! Som dones, i amb
tots els drets! Surt al carrer
i crida, crida pels teus drets
cada dia, però sobretot el
dia 8 de març demostra qui
som i que podem arribar a
fer.

tífica, i cada dia que passa
és un dia a favor del nostre
futur, ja que la investigació
és constant i no té límits.
Possiblement els nostres
avis no ho podran veure
però molts de nosaltres segur que sí.
L'allargament de la vida
serviria per recuperar els
anys que han perdut algunes persones que pateixen
malalties cròniques fins ara
incurables.
Crec que hem d'estar
molt esperançats pel futur
de l'espècie humana que
està vivint una gran transformació els darrers anys.
L'allargament de vida no
hauria de ser un privilegi de
pocs, sinó una oportunitat
per tota l'humanitat.

20 >>

OCI

Concurs de lectura en veu alta organitzat
pel Centre de Recursos i Ràdio Balaguer

Presentació del projecte

L’equip LIC i el Centre
de Recursos Pedagògics
de la Noguera, la Biblioteca
Margarida de Montferrat i
Ràdio Balaguer organitzen
el primer concurs de lectura
en veu alta a la ràdio «M’expliques un conte ?» adreçat

a l’alumnat de cicle superior
de primària i de primer cicle
d’Educació Secundària (1r i
2n d’ESO).
Amb aquesta iniciativa,
que forma part del Pla Municipal i el Pla Comarcal
de Dinàmica Educativa, es

Radio BalaguerCentre de Recursos Pedagògics

pretén fomentar la lectura
en veu alta a les aules mitjançant un concurs on els
participants treballaran una
sèrie de textos a l’escola en
diferents grups per aula i
curs. Cada escola triarà un
grup en representació de
cada un dels cursos i aquest
grup participarà en la fase de
quarts de final del concurs.
Els dos grups escollits de
cada un dels cursos passaran a la fase semifinal. A la
ronda final s’escolliran els
guanyadors absoluts de cada
categoria.
Tots els textos enregistrats
es podran escoltar a la web
de Ràdio Balaguer. Un jurat
i les votacions dels oients
serviran per seleccionar els
grups que vagin passant a
cadascuna de les fases.

Carnisseria París imparteix
un curs de formació al Gremi
de Carnissers de Barcelona
El dia 27 de febrer
la Carnisseria París de
Balaguer va impartir un
curs de formació sobre
Iniciació a l’Elaboració
Innovadora de la Carn
a la seu del Gremi de
Carnissers de Barcelona
i Comarques. Aquest
és el segon cop que el
Gremi convida l’Anna
París a presentar una
nova manera d’entendre
la carnisseria, amb
idees i consells útils
per aplicar al món de
la carn, com tècniques
innovadores a l’hora de
treballar els productes,
així com noves i atractives
formes de presentar-los o
promocionar-los.
Aquest nou concepte
de carnisseria que
l’Anna París i el Toni
Guillaumet, el seu marit,

Instantània del curs

Van presentar el nou
concepte de
carnisseria amb els
elaborats més
innovadors
ja comerciatlizen a la
seva botiga de Balaguer
està resultant un èxit. La
seva clientela pot gaudir
tant dels productes més
tradicionals com dels
elaborats més innovadors,
tots d’altíssima qualitat.
Cal recordar que l’any
2016 l’Anna París va rebre
el Diploma de Mestra
Artesana Carnissera,
Cansaladera i Xarcutera
del Departament
d’Agricultura i
Alimentació de la
Generalitat.
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La Dolceta de Balaguer compleix 10
anys endolcint el nostre dia a dia
Una fleca amb obrador
propi i amb productes
d’altres forns de la
comarca d’una alta
qualitat gastronòmica
El proper 16 de març
farà 10 anys que la Gemma
va començar a governar la
seva pròpia fleca, creant
La Dolceta. La passió per
aquest món li ve de petita
de la mà del seu pare el
Jesús, qui va treballar per
importants pastissers de
Balaguer. Un lloc on poder
anar a prendre uns cafès i
unes pastes, i alhora degustar els seus productes com
els croissants, de diferents
tamanys i gustos, farcits
amb uns o altres ingredients que els fan que siguin

Un ampli ventall de productes
artesanals per fer la delícia dels
paladars més exigents
· Cafès
L’àmplia cafeteria pot acollir fins a 40 comensals

un tant diferents. Les seves
coques de recapte, amb
samfaina o tonyina, amb
ceba i carbassó, etc, són
part dels seus productes
d’elaboració pròpia.
Una producció totalment artesanal ha estat la
clau per estar 10 anys al peu
del canó i poder oferir tota
la seva gamma de productes, amb gran varietat de

pastisseria, coques dolces
i salades, pastissos d’aniversari i celebracions (com
mones de Pasqua, troncs
de Nadal, panellets...) així
com canapès i montaditos
per a festes.
Un espai acollidor per
l’hora d’esmorzar i també
l’hora de berenar, on a més
a més pots fer alguna celebració per a grups.

· Cappucinos
· Xocolata a la tassa
· Entrepans freds
· Entrepans calents
· Torrades
· Bolleria dolça i
salada
· Coques de recapte
· Pizzes variades
· Pans del Forn d’Àger
i de les Avellanes
· Pasta de full dolça
· Canapès dolços i
salats per a festes
· Diferents tipus de
panets
· Una gran varietat
en pastissos

Responsables i personal de la Dolceta, celebren els seus 10 anys
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES

-----------------------------------VENTA/LLOGUER de
pàrquings al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó: 629310479629715431.
------------------------------------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 2009. Tres habitacions i 2 banys, cuina,
menjador i terrassa.
Preu: 360 €/mes +comunitat inclosa. Raó:
679606061 (Sergi).

-----------------------------------P I S E N V E N TA a
l’Avda. Països Catalans, 2 hab. Raó
telèfons: 973446011629725009.
----------------------------------ES TRASPASSA barrestaurant situat al
centre de Balaguer.
Raó: 667842280.
----------------------------------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.

------------------------------------SE TRASPASA bar en
Balaguer, en pleno funcionamiento. Razón:
635462437.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------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
--------------------------------------

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

-----------------------------------ES BUSCA paleta, per
reparar vagons a indústria ceràmica de
Balaguer. Interessats
trucar al: 973445104.
----------------------------------E S N E C E S S I TA
cuiner/a, ajudant de
cuina i/o cambrer/a.
Es precisa experiència.
Portar currículum al
Bar 1900.
----------------------------------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. Demana informació sobre horaris,
sense cap compromís:
650422582.
----------------------------------ES PRECISEN cambrers, cuiners i ajudants de cuina. A 10
minuts de Balaguer.
Enviar Currículum Vitae a l’adreça electrònica: martos2017@
hotmail.com

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

VARIS

-----------------------------------ES VEN bicicleta de
BTT de nena, talla 8-10
anys. Marca Conor. De
color rosa. Nova per estrenar. Raó: 667476172.
----------------------------------URGEIX VENTA de
material
d’estètica,
tot seminou: solàrium,
fotodepilació
IPL, taula i cadira de
manicura, olla parafina... Preu especial
per pack o individual.
Raó: 687216188.
----------------------------------COMPRO joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos antigues. Raó:
676803205.
----------------------------------ES VEN bicicleta de
BT T d’adult. Marca
Conor. Frens de disc i
suspensió davantera.
Raó: 667476172.
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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 març
a les 8 de la tarda del 16 de març
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 16 de març
a les 8 de la tarda del 23 de març
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 23 de març
a les 8 de la tarda del 30 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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Punts d’interès:

• Punt d’informació al vestíbul
de l’escola.

• S’oferirà servei de guarderia
a l’aula de P2, per als infants
i més menuts.

• Laboratori:

Alumnes de 2n
d’ESO fent alguna activitat
d’experimentals.

• Aula

de tecnologia: els
alumnes de 3r i 4t d’ESO
fent alguna activitat de Tecnologia i Robòtica.

• Aula d’Informàtica 1a planta: Alumnes de cicle superior de primària.

Et convidem a
conèixer l’escola
i el nostre projecte...

Etapa/Cicle

Aula

Llar d’Infants (1-2 anys)

P1 - Planta Baixa

Educació Infantil (3-5 anys)

P5 - 1a planta

Educació Primària

6è - 2a planta

Educació Secundària
4t ESO - 2a planta
Durant el matí s’oferiran vàries
sessions informatives on presentarem els nostres projectes i metodologies d’ensenyament-aprenentatge. Es faran dues sessions per cada Cicle-Etapa: una a
les 12h i l’altra a les 13h.

Coneix també el nostre Departament Psicopedagògic i
d’atenció a la diversitat, juntament amb el projecte ATEAC, un pla específic de reeducació orientat a atendre individualment el dèficit d’atenció i/o els trastorns d’aprenentatge (dislèxia, disfàsia, discalcúlia). Es farà una sessió
informativa ÚNICA a les 12.30h, a l’aula de 1r d’ESO del segon pis.

• Aula d’Informàtica 2a planta: Alumnes de 1r d’ESO.

• Pavelló

i pista esportiva:
s’oferiran jocs i esports per
tots els nens assistents.

• A les 13.30h s’oferirà un petit

aperitiu per als assistents al
menjador escolar.

Projecte Plurilingüe (anglès, francès i alemany), Projecte Digital,
Robòtica, Pla lector, Pla TAC, Pastoral, Voluntariat, i molt més...

L’escola també ofereix una reunió informativa per a totes les famílies de 6è de Primària que l’any vinent han d’escolaritzar els seus
fills i filles a l’Educació Secundària Obligatòria. Serà el proper dimarts dia 7 de març, a les 21h.

Vine i informa’t, i si vols concerta una entrevista per telèfon al 973 445 727,
per email a balaguer@escolapia.cat, o bé entrant a www.valorsquefanpersones.cat

