
1<<



2 >> P U B L I C I T A T



3<<E D I T O R I A L

Sumari
--------------------------------------------------------------------------------

PORTADA
Encontats

>>BALAGUER
Les obres de la variant nord 
s’iniciaran els propers mesos

Inici del curs de programadors 
sota la tutela de Kolau 
----------------------------------------------
>>COMARCA
El Parc Astronòmic del
Montsec celebra el 20 anys

Térmens i Vallfogona fan curs 
d’escacs per a la gent gran
----------------------------------------------
>>CULTURA
El Museu porta una mostra 
d’escultures de Boleda

Aquest cap de setmana arriba 
el festival de dansa al Teatre
----------------------------------------------
>>ESPORTS
Èxit del Trail Mont-roig amb 
més de 600 participants

L’equip sènior femení de 
Bàsquet continua lider de la 
categoria
----------------------------------------------
>>OCI
El 2 d’abril es celebra la
segona edició dels Encontats

Amb el suport de

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell·Tel. 973448273
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Anfigraf Dipòsit legal: 
LL-81-1987 Tirada: 6.200 exemplars. 
Distribució: Gratuïta a Àger, Alger-
ri, Balaguer, Bellcaire d’U., Butsènit 
de M., Camarasa, Castelló, Cubells, 
Fontdepou, Gerb, La Ràpita, La 
Sentiu,  Les Avellanes, Menàrguens, 
Montgai, Os de Balaguer, Sant Llo-
renç, Tartareu, Térmens, Vallfogona 
de B. i Vilanova de la Sal.
Director: Pedro Pérez. Direcció 
Comercial i Administració: 
Sisco Alarcón. Equip de Redacció: 
Joan Bové, Montse Cercós, Sisco 
Alarcón, Pedro Pérez. Departa-
ment comercial: Arantxa Ramírez. 
Col·laboradors habituals: Josep 
M. Simón, CGA, Miquel Trilla, Núria 
Arbós i Eva Font.

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 compro-
metem 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.

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

 L’endemà mateix de la 
sentència del TSJC con-
tra l’expresident Mas i les 
exconselleres Ortega i Ri-
gau, Rosa Díez, exdiputada 
d'UPyD, publicà a Twitter: 
“Hoy es un buen día para 
recordar al General Batet, 

defensor de la legalidad. 
Detuvo a Compayns (sic) 
por orden de la República y 
Franco le fusiló”.  Després 
de llegir aquest tuit, hom 
es planteja si qui pretén 
obeir altres fonts -el man-
dat democràtic de la ma-
joria d’un Parlament- pot 
arribar a ser “pasado por 
las armas”,  talment com 
succeí al president Lluís 
Companys. Per cert, la set-

mana anterior la  Comisión 
Constitucional del Congre-
so de Diputados va rebutjar 
una proposició no de llei  
d’ERC per al "reconeixe-
ment i justa reparació" de 
la figura de  Companys i la 
resta de víctimes del fran-
quisme. I parlant d’obeir, 
el PSC va votar com el PP, 
PSOE, Ciudadanos i UPN.

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

 L’ús d’Internet, els ordinadors, les tauletes i els telèfons 
mòbils com a eina educativa per part de les famílies és ja 
un realitat. Mentre la seva implantació com a instruments 
pedagògics a les escoles ha avançat significativament (i ha 
generat força debat sobre els seus avantatges i inconvenients) 
la seva utilització com a eina familiar educativa també s’ha 
obert camí. En concret actualment el 26,4% de pares i mares 
d’entre 35 i 44 anys que utilitzen les TIC considera que Internet 
i els diferents dispositius mòbils «li serveixen molt o bastant 
per educar», segons dades del CIS. Una opinió que també 
comparteixen el 21,7% dels de 45 a 54 anys, configurant en 
total un col·lectiu que a Catalunya i Espanya arriba a ser 1 de 
cada 4 famílies.
 Destaca també, de manera significativa, que 1 de cada 
10 avis (de 55 a +65) comparteix aquesta opinió. No obstant 
això, encara hi ha una majoria d’adults, un 36,9%, que no els 
consideren adequats.
 Sobre l’edat en què els nens han d’accedir a Internet, a 
les xarxes socials, disposar d’un ordinador, tauletes o d’un 
mòbil, el col·lectiu de 35 a 44 anys són els qui consideren que 
han de començar més joves. Així  pensen que amb 10 anys un 
infant pot accedir a un ordinador (els grup de 45 a 54 se’n va 
als 11), que amb 11,9 poden utilitzar Internet, que amb 13,7 ja 
poden tenir mòbil i amb 14,9 accés a les xarxes socials.
 Actualment, segons dades de l’INE al 2016, l’ús de 
tecnologies d’informació per la població infantil (de 10 a 
15 anys) és, en general, molt elevada. Internet i, sobretot, 
l’ordinador, són utilitzats de manera majoritària en edats 
anteriors als 10 anys. Per la seva banda, la disposició de telèfon 
mòbil s’incrementa significativament a partir dels 10 anys, fins 
a aconseguir el 93,9% en la població de 15 anys.

Noves eines educatives
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Les obres de la variant nord de
Balaguer s’iniciaran aquest 2017

Cruïlla de la variant nord

 Aquest 2017 comença-
ran les obres de la variant 
del Secà de Balaguer si no 
hi ha imprevistos d’última 
hora i en els pròxims dies 
s’aproven els pressupostos 
de la Generalitat.
 L’alcalde, Jordi Ignasi 
Vidal, ha confirmat que hi 
ha partida per iniciar els 
treballs, «una part en el 
pressupost d’aquest 2017, i 
l’altra part pel 2018. A més 
dóna la coincidència de 
les obres del reg del canal 
Algerri Balaguer per part de 
la mateixa empresa, el que 
pot simplificar algun dels 
processos».
 La variant nord-oest de 
Balaguer de la carretera 
C-12 és una infraestructura 
que la  ciutat espera des de 
fa molts anys. 

Les obres a càrrec de l’empresa Sorigué
coincideixen en temps i espai amb les obres del
Canal Algerri-Balaguer que realitza l’empresa

L’Ajuntament aprova delegar la
recollida selectiva al Consell Comarcal

Recollida selectiva

 L’Ajuntament de Ba-
laguer buscarà ajudes 
per habilitar un alberg 
de joventut municipal al 
Molí de l’Esquerrà, un 
projecte que, recordem, 
havia de dur a terme la 
iniciativa privada fa tres 
anys però que, finalment, 
no va prosperar. De fet, el 
setembre de l’any passat 
el ple de l’ajuntament 
va aprovar deixar sen-
se efecte l’adjudicació 
a l’empresa Iniciatives 
Turístiques de la Noguera, 
SL, de la cessió de l’edifici 
del Molí de l’Esquerrà per 
a l’adequació i explotació 
com a alberg de joventut.
 Ara, després d’uns 
mesos, i en cas que 
properament ningú més 
opti a impulsar aquest 
alberg, serà el consistori 
qui  el  t ir i  endavant 
s e m p r e  q u e  p u g u i 
accedir a determinades 
subvencions per al seu 
finançament.
 Així ho ha explicat 

L’Ajuntament busca ajuts per 
construir l’alberg de joventut 
al Molí de l’Esquerrà

Molí de l’Esquerrà

Abans de l’estiu es 
licitarà la gestió del 
restaurant Tecsa, pel 
qual ja hi ha gent
interessada

l’alcalde, Jordi Ignasi 
Vidal, manifestant que 
«volem un servei de 
qualitat, sense luxes, i 
que vagi molt lligat als 
serveis de l’entorn, com 
el restaurant i el Centre 
d’Interpretació de l’Or del 
Segre.»
 D’altra banda, el 
consis tor i  t raurà  a 
concurs abans de l’estiu 
l’explotació del bar-
restaurant Tecsa situat 
en aquella mateixa zona. 
Actualment s’està fent el 
plec de condicions, els 
pressupostos, i estudiant 
el que fa falta, i segons 
el propi alcalde ja hi ha 
gent que s’ha interessat 
per obrir aquest servei.

 L’ajuntament de Balaguer 
va aprovar, finalment, a 
principis de mes, en un ple 
extraordinari el conveni de 
delegació de competències 
al Consell Comarcal de la 
Noguera per a la gestió de la 
recollida selectiva. 
 El punt es va aprovar per 
majoria absoluta després que 
hi votés a favor tot l’equip de 
govern (ERC, PSC i Balaguer 
Ara Sí), un regidor de la CUP i 
el de Ciutadans, que en el ple 
de febrer es van abstenir.



5<<P U B L I C I T A T



6 >> B A L A G U E R

 L’Ajuntament de Ba-
laguer durà a terme un 
treball de prospecció 
econòmica territorial a 
través d’una enquesta 
adreçada a empreses i 
professionals de la ciutat 
i la seva àrea d’influèn-
cia.
 Per planificar les 
polítiques púbiques cal 
tenir un coneixement 
el més precís, acurat i 
actualitzat possible de 
la realitat sobre la qual 
s’hauran d’implementar. 
Les dades disponibles 
són de contingut i origen 
divers, però no poden 
substituir la informació 
i l’opinió que, sense 
i n t e r m e d i a r i s  i  e n 
primera persona, poden 
oferir els propis agents 
econòmics locals. 
 És per aquesta raó 
que l’Ajuntament durà 
a terme una enquesta 
entre totes les empreses i 
professionals de manera 
que es pugui disposar 
d ’ u n a  r a d i o g r a f i a 

L’Ajuntament farà una
prospecció econòmica de les 
empreses i professionals

Polígon Industrial

Ha preparat un total 
de 1.500 enquestes 
per analitzar la
situació econòmica de 
la ciutat 

dels diferents sectors 
de l ’economia local 
amb les seves dades 
més rel levants,  per 
exemple ,  nombre  i 
perfil dels treballadors, 
c a r a c t e r í s t i q u e s  i 
procedència dels clients i 
proveïdors, valoració dels 
serveis professionals 
disponibles a la ciutat i 
la seva àrea d’influència, 
potenc ia l  demanda 
futura de treballadors i 
els seus perfils i formació 
idonis, presència de la 
innovació en l’economia 
local, el paper de les 
administracions en la 
dinamització econòmica 
i el progrés empresarial, 
els fluxos econòmics i 
comercials...

32 alumnes inicien el curs de
programadors amb l’empresa Kolau

Presentació del curs

 Un total de 32 persones 
s’han inscrit al programa 
YouthCanDoIt2020 que va 
començar el passat dia 
13 de març a Balaguer, a 
les instal·lacions del CEI, 
promogut per l’empresa 
californiana de màrqueting 
digital Kolau, fundada pel 
balaguerí establert a San 
Francisco, Danny Mola.
 Es tracta d’un programa 
que  s ’adreça  a  joves 
aturats del municipi als 
quals ofereix una formació 
gratuïta en programació 
informàtica per ajudar-
los posteriorment en la 
cerca de feina remota entre 
empreses de Silicon Valley.
 La majoria d’inscrits són 
de Balaguer i dedicaran 
al  curs unes 40 hores 
setmanals.

És un curs que dura sis mesos per joves aturats de 
la ciutat, quatre mesos de teoria dirigida des de San 
Francisco i dos mesos de pràctiques d’empresa

L’Ajuntament lliura dues bombes de 
reg a l’Associació gambiana

Lliurament de les bombes de reg

 L’ A j u n t a m e n t  d e 
B a l a g u e r  p a r t i c i p a 
d’un projecte de desen-
volupament i cooperació 
internacional amb Gàmbia, 
que va iniciar-se fa un parell 
d’anys amb l’Associació 
Gambiana de Balaguer i 
el Consell Comarcal de la 

Noguera.
 L’ E n s  c o m a r c a l  v a 
realitzar un curs de formació 
agrària, i un grup d’aquests 
gambians van retornar al 
seu país per muntar una 
cooperativa agrícola partint 
de 20 hectàrees que van 
rebre de l’administració 

gambiana.
 Facil i tar  el  regadiu 
d’aquests horts és una 
iniciativa que forma part 
d’un projecte més ampli 
que també vol incidir en 
el món educatiu de tot 
Gàmbia, tal i com manifesta 
el president de l’Associació 
L l a t i n o a m e r i c a n a  d e 
Balaguer, Miguel Ángel 
G a l l a r d o ,  q u e  t a m b é 
agraeix la col·laboració de 
l’ajuntament.
 L’ a j u n t a m e n t  d e 
Balaguer ha lliurat dues 
bombes de reg que serviran 
per regar dues hectàrees, i 
a la vegada, s’està recollint 
tot tipus de material escolar, 
roba, calçat, tant per adults 
com per infants i material 
sanitari per poder lliurar-lo 
a aquesta zona de Gàmbia, 
aquest estiu, el proper mes 
d’agost.
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 Balaguer celebrarà 
el 8 d’abril la cinquena 
edició del Mercat del 
Vell, una iniciativa de 
l’Associació de dones 
solidàries Dóna Pas, con-
juntament amb el Pla 
de Desenvolupament 
Comunitari de la No-
guera (PDC) que pretén 
oferir un espai de venda 
d’objectes “usats” a par-
ticulars i entitats amb 
la finalitat de contribuir 
a donar una alternativa 
d’increment d’ingressos 
a les famílies que ho vul-
guin; mostrar una forma 
de mercat ecològica, 
solidària i sostenible rea-
profitant allò que no fem 
servir tot i tenir vida útil 
encara; i donar a conèi-
xer la participació social 
i comunitària com a eina 
pel desenvolupament de 
la societat. 
 Es pretén que sigui 
una fira senzilla i soste-
nible amb articles de se-

El Passeig de l’Estació acollirà 
una nova edició del Mercat 
del Vell, el proper 8 d’abril

El proper dissabte 8 
d’abril, de 10 a 20 
hores al Passeig de 
l’Estació, entre la 
Sardana i el Flèming

gona mà, articles usats i, 
per tant, queda exclosa 
la venda d’artesania i 
altres tipus de venda si-
milars. Així mateix, que-
da prohibida la venda de 
productes perillosos o 
nocius per a la salut, el 
benestar de la població, 
el medi ambient, així 
com productes alimenta-
ris ni cap tipus d’animal.
 Per participar-hi, 
les inscripcions estan 
obertes fins al 6 d’abril 
i es poden fer presen-
cialment en horari de 
matins, de dilluns a di-
vendres de 10.30 a 14 h, 
i a les tardes de dilluns a 
dimecres de 17 a 19 h.

Els escriptors Josep Vallverdú i Gisela 
Pou visiten l’escola Gaspar de Portolà

Visita de Josep Vallverdú a l’Escola Gaspar de Portolà

L’experiència d’acostar escriptors i lectors és molt 
bona pels alumnes que poden compartir els dubtes i 
inquietuds del que han llegit

Els alumnes de segon cicle participen 
aquest divendres a la Fira de Jocs de Pati

Fira de Jocs de Pati

 El proper divendres 24 
de març, els alumnes de 
Segon Cicle de Primària 
de tots els centres escolars 
de Balaguer participaran 
a l’edició d’enguany de la 
Fira de Jocs de Pati, tot 
practicant jocs populars 
i tradicionals al pavelló 
d’Inpacsa.
 Aquesta activitat està  
adherida al Pla Municipal 
de dinàmica educativa.
 La regidoria d’esports 
en col·laboració amb els 
centres escolars de la 
ciutat, promociona el joc 
com a activitat lúdica i de 
lleure, ja sigui recuperant 
activitats tradicionals, de 
diferents modalitats i de 
diferents països; cada any 
es celebra la diada en funció 
d’una temàtica diferent, 
però sempre utilitzant el joc 

com una activitat més que 
opcional i alternativa a les 
noves tecnologies i les noves 
tendències de distracció 
que tenen avui en dia els 
escolars en línies generals. 
En definitiva s’aconsegueix 
a f a v o r i r  l ’ e s p e r i t  d e 

col·laboració, competició 
diversió i  varietat que 
comparteixen i agraeixen 
tots els participants. Aquesta 
activitat va adreçada al 
segon cicle de primària (3r 
i 4t) de tots els centres de la 
ciutat.

 Els escriptors Josep 
Vallverdú i Gisela Pou van 
visitar l’escola Gaspar de 
Portolà en una molt bona 
experiència literària.
 Dins del pla lector i entre 
moltes altres actuacions 
que fan a l ’escola pel 
foment de la lectura, els 
agrada que els nens i nenes 
puguin compartir amb els 
autors les seves inquietuds, 
comentaris i preguntes  dels 
llibres que han llegit. Així 
va ser el passat 8 de març, 
quan l’escriptora i guionista 
Gisela Pou va estar amb els 
nens i nenes de 3r i 4t que 
han llegit les peripècies de 
la Sara Pegues. El mateix 
d ia ,  l ’escr iptor  Josep 
Vallverdú,  els va apropar 
encara més als personatges 
del seu famós llibre Rovelló.

Mercat del Vell
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El proper 2 d’abril Gerb acollirà la 
quarta edició de la seva Fira d’art

Fira de Gerb

Durant tot el matí es podrà visitar les parades d’art, 
manualitats, i també tastos gastronòmics i l’actuació 
dels castellers d’Igualada

Conferència a Térmens sobre els Serveis 
Socials d’atenció primària i la gent gran

Escacs per a gent gran

 L’ À r e a  d e  S e r v e i s 
Socials Bàsics del Consell 
Comarcal de la Noguera 
van fer a Térmens una 
conferència informativa 
sobre «Els serveis socials 
d’atenció primària i la gent 
gran» per explicar quins 
serveis i activitats per a 
aquest col·lectiu ofereixen 
els Serveis Socials del 
Consell. 
 Es va informar que 
gestionen les sol·licituds, 
les prestacions i els serveis 
de la Llei de dependència, 
de l  Ser ve i  d ’A juda  a 
Domicili Social, del Servei 
de Teleassistència, dels 
programes de turisme i 
termalisme de l’IMSERSO, 
i de la valoració del grau de 
discapacitat.  
 A continuació es van 
explicar els projectes i 

activitats que s’organitzen 
dins el Pla Local d’Inclusió 
Social (PLIS) del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
com les Aules d’Extensió 
Universitària a Balaguer i 
a Menàrguens, el projecte 
Compartim, el projecte 

Anys i Panys, el butlletí 
Noguera Gran, xerrades 
informatives, etc.
 També es va fer una 
d e m o s t r a c i ó  d e l  n o u 
Projecte d’Escacs per a la 
Gent Gran a càrrec de Josep 
Oms.

 El proper 2 d’abril Gerb 
tornarà a ser centre de cul-
tura, art i gastronomia, amb 
la celebració de la Quar-
ta edició de la seva Fira 
d’art. Durant tot el matí hi 
haurà parades/exposició 
d’art, actuacions culturals 
de diferents grups. I es po-
drà degustar una gran vari-
etat de tasts gastronòmics,  
jocs de fusta tradicionals 
per als més petits.
 A partir de 2/4 de 11, 
s’inaugurarà la fira a càrrec 
de l’alcaldessa de Vilanova 
de l ’Aguda i  diputada 
Montserrat  Fornel ls ,  i 
posteriorment hi haurà 
l’actuació dels castellers  
Moixiganguers d’Igualada. 
Com sempre hi haurà dinar 
popular i enguany hi haurà  
zona de Food Trucks.

 L’Àrea de Serveis So-
cials del Consell Comar-
cal de la Noguera, a través 
del Pla d’Inclusió Social, 
va organitzar conjunta-
ment amb l’associació 
Esplai de la Gent Gran 
La Vall de Vallfogona de 
Balaguer, el diumenge 
12 de març a la tarda al 
casal de Gent Gran, una 
demostració del projecte 
Escacs per a la Gent Gran 
de l’Acadèmia d’Escacs 
Josep Oms (ADEJO).
 D e s p r é s   d e  l a 
presentació del projecte, 
la trentena de persones 
assistents van participar 
en un taller experimental 
amb un tauler d’escacs 
gegant i es van interessar 
per poder fer les 6 sessions 
del Projecte d’Escacs per 
a la Gent Gran, en el qual 
es treballa aquest joc  amb 
les noves tecnologies. 
 El Pla d’Inclusió Social 
del Consell Comarcal de 
la Noguera treballa amb 
la gent gran a través de 

L’Esplai de la gent gran de 
Vallfogona, gaudeix aquest 
març de varies activitats

les associacions i casals, 
i ja ha portat el projecte 
Escacs per a Gent Gran 
als municipis de Bellcaire 
al desembre del 2016 i 
a Camarasa al gener de 
2017.
 Els objectius del 
projecte són fomentar la 
motivació, l’aprenentatge 
continu i l ’afany de 
s u p e r a c i ó ;  a c t u a r 
contra la solitud i la 
depressió; potenciar la 
planificació i la decisió; 
millorar la concentració 
i el raonament lògic; 
ressaltar el coneixement 
informàtic, potenciar 
l’aspecte lúdic i estimular 
les relacions socials.
 A part, els dies 2, 3 i 
4 de març, un bon grup 
de socis de l’esplai, van 
estar d’excursió a Santa 
Susanna, per gaudir del 
Carnestoltes d’aquesta 
població. A part de fer 
turisme per la zona, van 
fer una calçotada amb 
una actuació de Jordi LP.

Sortida a Santa Susanna
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Vint anys d’astronomia al Montsec, 
l’embrió del Parc Astronòmic

 Aquest mes de març 
es commemoren els 20 
anys de la primera vegada 
que un grup d’aficionats a 
l’astronomia es varen trobar 
a la falda del Montsec per 
fer observacions del cometa 
Hale-Bopp.
 D ’ a q u e l l a  t r o b a d a 
en va sorgir l’Associació 
Astronòmica Josep Mª 
Esteve -  Montsec i  la 
const rucció  de ls  vu i t 
primers observatoris amb 
els seus corresponents 
telescopis a l’entorn de la 
masia de turisme rural Cal 
Macierol d’Àger.
 Amb el temps aquell 
grup inicial ha anat creixent 
amb molts més observatoris 
i va  ajudar a impulsar la 
c o n s t r u c c i ó  d e l  Pa r c 
Astronòmic Montsec (PAM) 
i a la posterior l’obtenció 

PAM

Aquest mes de març fa vint anys que un grup
d’aficionats van reunir-se al Montsec per fer
observacions astronòmiques

de la Certificació Starlight,  
fets tots ells, que han 
convertit el Montsec en lloc 
de referència mundial en el 
camp  de l’astronomia, tant 
per a  científics, com per a 
aficionats,  com per a públic 
familiar i general.
 Totes les setmanes es 
reuneixen sistemàticament 
molts d’aficionats per gaudir 
del cel fosc del Montsec. 
Uns per fer observacions, 

PAM

d’altres astrofotografia 
i  d ’a l t res  recerca.  En 
aquestes trobades també hi 
participen familiars i amics 
que gaudeixen de l’entorn 
natural, cultural, d’oci i 
gastronòmic del Montsec.
 Els actes de comme-
moració tindran lloc el 
dia 25 de març a partir de 
les 18 hores a la Masia 
de Cal Macierol, Camí de 
l’Observatori Km. 2,5 d’Àger.
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 L’Àrea de Serveis 
Socials del Consell Co-
marcal de la Noguera, a 
través del Pla d’Inclusió 
Social de la Noguera, ha 
tornat a posar en marxa 
per 7è any consecutiu 
una nova temporada del 
projecte Cultiva’t, Horts 
Comunitaris. 
 E n g u a n y  s e ’ n 
beneficiaran 12 famílies. 
D ’ a q u e s t e s ,  v u i t 
participen per primera 
vegada en el Cultiva’t, i 
han estat seleccionades 
des dels Serveis Socials 
d’Atenció Primària. Les 
altres quatre famílies 
repeteixen en el projecte.
 El dia 13 de març 
es va fer la reunió de 
presentació de tots els 
participants. Les famílies 
h a u r a n  d ’ a p r e n d r e 

Set anys del programa d’horts 
comunitaris a Balaguer

En el programa 
d’aquest any s’en
beneficiaran 12
famílies amb aturats

a cultivar la terra i a 
treballar en un espai 
comú, concretament 
als Horts Urbans de 
l’Associació Slow Food, 
com l ’any passat ,  i 
comptaran amb un tècnic 
de Slow Food que donarà 
suport i assessorament 
continuat als hortolans.
 E l  p ro jec te  de ls 
Horts Comunitaris és 
una oportunitat per a 
persones en situació 
d ’ a t u r  d e  l l a r g a 
durada, demandants 
d’ajuts socials i en risc 
d’exclusió social.

Caminada per la Noguera per la lluita 
contra el càncer a Vallfogona

Caminada per Vallfogona

Una caminada solidària de les Juntes Locals de la 
Noguera de l’AECC-Catalunya contra el càncer que 
es farà a Vallfogona de Balaguer

L’Escultor Antoni Boleda exposa
“L’ànima del silenci” al Museu

Obra d’Antoni Boleda

 La mostra «L’ànima 
del  Si lenci»,  d’Antoni 
Bolada, intenta atansar-
se a les distintes vessants 
polifacètiques i estils que 
aquest escultor ponentí ha 
anat desenvolupant al llarg 
de la seva carrera com a 
artista i com a professor. 
Veurem la seva formació en 
l’ofici d’escultor a través dels 
dibuixos, els esbossos amb 
fang, les primeres talles en 
pedra i fusta…, 
 Una exposició sorprenent 
que arriba al Museu de la 

Noguera de la mà de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs de la 
Diputació de Lleida. Cada 
dijous al matí l’escultor, 
Antoni Boleda, estarà al 
museu per tal de fer tertúlia 
amb els visitants i acostar 
l’art de l’escultura al públic 

del museu.
 Els serveis educatius 
del museu han preparat 
juntament amb l’escultor 
tallers didàctics per a les 
escoles que ho sol·licitin i 
també tallers accessibles per 
a col·lectius.

La mostra es podrà
veure al Museu de la
Noguera des de l’1 
d’abril fins al proper 28 
de maig

 Vallfogona de Balaguer 
organitza la primera Ca-
minada de la Noguera per 
recaptar fons per la lluita 
contra el càncer, per 6 eu-
ros, on donaran samarreta, 
fruita, aigua i xocolatada.
 Tindrà lloc el 2 d’abril 
amb sortida i arribada a les 
piscines municipals i amb 
dos recorreguts, un de 10 
kilòmetres i un altre de 5.
 Les inscripcions es po-
dran fer a l’Ajuntament de 
Vallfogona de les 19.00h a 
les 21.00h i també el mateix 
dia de la caminada de les 
9.15h a les 10.00h.
 La jornada serà una 
festa familiar, i es com-
plementarà amb diversos 
tallers, inflables pels petits, 
demostracions de ball i co-
untry, batucada i castellers.

Horts Comunitaris
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Jornada formativa per a professionals
sobre vulneració dels drets dels infants

 El passat dissabte 
18 de març, es va fer la 
trobada d’exalumnes de 
la 22ena promoció de 
Gaspar de Portolà, cor-
responent al curs 92-93.
 El retrobament es va 
fer a l’escola, on els 41 
exalumnes assistents, 

van ser rebuts per l’actual 
director de l’escola i van 
fer una visita pel centre i 
alguns dels seus antics 
professors. 
 La trobada va acabar 
en un sopar, on van poder 
acabar de recordar anèc-
dotes passades.

Sopar de retrobament de la 
promoció 92-93 de Gaspar

Foto de grup de la promoció 92-93

Un moment de la jornada

 Amb el lema «Respec-
teu-vos! Respecteu-me! Jo 
no em separo de vosaltres!» 
va tenir lloc la jornada for-
mativa al voltant del tema 
«Vulneració dels Drets dels 
Infants en les ruptures con-
flictives de parella», el 7 
de març a la Sala d’Actes 
del Consell Comarcal de la 
Noguera. 
 Adreçada a professio-
nals dels àmbits vinculats 
(escola, salut, serveis so-
cials, dret, lleure, etc.), la 
sessió va estar organitzada 
per l’Associació Catalana 
per a la Infància Maltrac-
tada (ACIM) qui treballa 
des de 1988 en la defensa 
dels drets dels infants i 
adolescents, i va comptar 
amb el suport del Centre de 
Recursos Pedagògics de la 
Noguera.

Organitzada per l’Associació Catalana per a la
Infància Maltractada sobre la vulneració dels drets 
dels infants en les ruptures conflictives de parella
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La periodista Gemma 
Ruiz explica la vida de tres 
dones de diverses genera-
cions al llarg del segle XX, 
entre Castellterçol i Saba-
dell, del Vallès rural al Vallès 
urbà. L’esforç per adaptar-se 
als efectes de la revolució 
del tèxtil, el pas de la vida 
a pagès a la vida als afores 
d’una ciutat en procés d’in-
dustrialització, i sobretot els 
canvis que es produeixen 
en la vida diària familiar. Els 
fets i les veus reivindiquen, 
per si mateixos, el paper de 
la dona en l’evolució de la 
societat catalana del segle 
XX. Argelagues és un relat 
èpic i emotiu sobre aques-
tes dones i també un home-
natge que estava pendent. 
Dones que van lluitar per 
obrir-se camí en el món la-
boral i per tirar endavant la 
família. És la història de les 
dues generacions anteriors, 
des del començament de 
segle XX fins els anys sei-
xanta. Unes generacions 
sacrificades, que van treba-
llar molt, que van patir situ-
acions històriques terribles 
com la guerra i la postguer-
ra franquista. L’autora en va 
aixecant acta i testimoni, 
donant protagonisme a les 
dones, tan sovint ignorades, 
i que són les que mantenen 
el fil narratiu.

 La Lucy Barton no 
acaba de recuperar-se de 
la que hauria d’haver es-
tat una senzilla operació 
d’apèndix. La seva mare, 
amb qui no parla des de fa 
una pila d’anys, apareix als 
peus del seu llit d’hospital. 
La calma i l’assossec que 
regnen durant les nits de 
convalescència les empe-
nyen a parlar, temptejant 
no només la possibilitat 
del retrobament sinó tam-
bé l’eventualitat de la cura. 
Les innocents xafarderies 
sobre els personatges que 
van configurar la infantesa 
de la Lucy en el petit poble 
d’Illinois on va créixer plena 
de mancances serveixen 
per establir un fràgil nexe 
entre les dues dones, però 
per sota de la superfície 
persisteixen les tensions i 
els anhels que han forjat la 
vida de la Lucy: la seva in-
fantesa pobra i solitària, els 
problemes amb la família, 
la desconcertant presència 
del pare, l’ambició de fer-se 
escriptora, el seu matrimo-
ni a la deriva, l’amor per les 
seves dues filles.
 Relat amb sensibilitat 
i compassió pel retroba-
ment de dues dones que 
descobreixen en la conver-
sa la manera de recuperar 
el temps perdut.
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Argelagues
Autor: Gemma Ruíz
Gènere: Novel·la

 L’avi ha mort i en Met i 
la família s’estan al poble 
per fer companyia a l’àvia. 
Ell i el padrí s’avenien molt, 
sobretot a les vacances 
d’estiu quan l’home, reco-
pilador d’una extensa bibli-
oteca, proposava als joves 
jocs i lectures mitjançant 
la resolució d’enigmes. 
Un dia, repassant aquells 
llibres, en Met descobreix, 
dins L’illa del tresor, que 
l’avi li ha deixat un sobre 
amb un enigma dels seus! 
Trobar la solució el porta-
rà a descobrir fets de la 
joventut del padrí que no 
coneixia: la Guerra Civil, 
els maquis, enemistats 
entre veïns... Mentre el noi 
va descobrint la realitat de 
certs comportaments, co-
neixerà en la seva pròpia 
pell l’amor i la decepció!
 Amb destresa, Capde-
vila ens proposa un camí 
per dos moments històrics, 
que avancen en paral·lel i 
que anem descobrint de la 
mà d’en Met. 
 Història sobre com 
s’aprèn a conviure amb 
la mort, però és també 
una aventura (carregada 
d’enigmes i jocs de parau-
les..., i de perills) que gira 
al voltant de la recuperació 
de la memòria històrica. 
Premi Gran Angular 2015.

L’Herència del vell pirata
Autor: Llorenç Capdevila
Gènere: Novel·la juvenil

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

Indesinenter
Diumenge

Els vespres de diumenge,
colpeja la quietud.
Aguaiten dies, 
converses, 
opinions pròpies i estranyes,
que tornen amb senyals.
Tot és molt a prop.
Apunten disfressades,
lasses solituds
-la nit es queda sola amb cadascú-
i torna a percudir fix el desig
que tot tingui sentit.
Revenen enyorances, 
persones i dolors,
pensant si val la pena
la mística del ploure, 
-per exemple-
o bé tot és igual,
revés i secallós, 
com són les soledats 
despietades,
que porten fins al buit.

Em dic Lucy Barton
Autor: Elisabeth Strout
Gènere: Novel·la
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El Museu de la Noguera presenta un 
morter del segle XV en el cicle “A taula!”

 El proper dissabte 1 
d’abril, durant tot el dia, 
ininterrompudament, des 
de les 10 del mati fins a 
les 10 de la nit, es farà 
la Marató de Donació 
de Sang al vestíbul de 
l’Ajuntament de Sang. 
 S’espera una gran la 

col·laboració, per poder 
omplir les reserves del 
banc de sang, que mai 
n’hi ha prou.
 Si tens entre 18 i 65 
anys i peses més de 50 
quilos, pots venir a donar 
sang, i ajudaràs en una 
gran causa.

El proper dissabte 1 d’abril 
Marató de Donació de Sang

La Marató es farà al vestíbul de l’Ajuntament

Morter del Museu de la Noguera

 Dins del cicle «A taula!» 
del Museu, el diumenge 2 
d’abril a les 12 h. es presen-
tarà un morter del segle XV, 
trobat al barri jueu.
 El morter és un estri 
indispensable en la cuina 
catalana. S’utilitza per xafar 
alls, picar o moldre fruits, 
ingredients presents en la 
majoria de salses genuïnes 
com l’allioli o el romesco.
 A les reserves del Museu  
se’n conserven diversos 
exemplars des de la prehis-
tòria fins a l’edat moderna.
 Dins aquest cicle, el 
Museu, ens presenta ara 
la quarta peça relacionada 
amb la gastronomia i que 
des del seu inici al mes de 
gener, ens mostrarà peces 
de la seva col·lecció, sem-
pre amb algun tast relacio-
nat amb la peça.

Dins del cicle “A taula”, el Museu de la Noguera 
presenta ja la quarta peça des de que va començar 
al mes de gener
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Classificació
Primera Catalana

1. Balaguer ................. 49
2. Santboià ...................48
3. San Cristóbal...........47
4. Reus B ......................41
5. Almacelles ...............39
6. Sant Ildefons ...........39
7. Rapitenca .................37
8. Vista Alegre .............36
9. Lleida B ....................33
10. Viladecans .............30
11. Igualada .................29
12. Alpicat ....................28
13. Vilaseca ..................28
14. Vilanova .................28
15. Suburense  ............22
16. Rubí ........................14
17. Morell .......................2
18. Jesus i Maria  ..........0

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià F. ............. 19
2. Asier E.  ............ 12
3. Genís S.  ........... 10
4. Sergi G. .............. 4
5. Isaac S.  .............. 3
6. Putxi ................... 3
7. Mikel del Á.  ....... 2
8. Pau S.  ................ 2
9. Massana............. 2
10. Carlos M.  ......... 1
11. Sergi C.  ........... 1
12. Marc S.  ............ 1
13. Bañuelos .......... 1

 El  Balaguer va 
augmentar considera-
blement el seu comp-
te golejador, després 
d’endossar-li vuit gols 
al Morell. Una hat-
trick de Genís, i gols 
de Mikel, Massana, 
Putxi i s’estrenaven a 
la llista de golejadors 
Pau Solanes amb el 
segon de la tarda, i 
Carlos Martínez, amb 
un golàs de falta di-
recta, sumant-se a 
la festa del partit del 
passat 12 de març.

Carlos Martínez

Propers encontres

26/03/2017  --  17 h.
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Sant Ildefons

-------------------------------------
02/04/2017  --  17 h.

Camp Municipal 
de Viladecans

Viladecans| Balaguer

El Balaguer recupera el liderat després 
de guanyar al camp del Vista Alegre
L’equip balaguerí
recupera la primera
posició després de
vèncer còmodament al 
Morell i al Vista Alegre

12/03/2017

BALAGUER 8
MORELL 0

 El Balaguer ha recuperat 
el liderat aquesta quinzena, 
amb dues clares victòries 
a casa amb el Morell i a 
domicili al camp del Vista 
Alegre, marcant 11 gols i 
sense encaixar-ne cap.
 El passat diumenge 12 

onat.
 Per contra, el passat 
diumenge els balaguerins 
visitaven el complicat camp 
del Vista Alegre. Les coses 
es complicaven al primer 
temps amb l’expulsió de 
Raul. S’arribava al descans 
amb l’empat a 0 però a la 
segona part canviarien les 
coses i Pau en primera 
instància, Asier i Adrià de 
penal en els darrers minuts 
donarien una nova victòria 
als homes que entrena Jordi 
Cortés, que recuperen el 
liderat, després de l’ensope-
gada del Santboià al camp 
de l’Alpicat, on s’hi va deixar 
dos punts.
 El Balaguer rebrà aquest 
diumenge al Sant Ildefons, 
un equip que porta una molt 
bona ratxa de resultats, per 

de març, els balaguerins no 
van passar problemes per 
endosar-li un 8-0 al Morell 
que va demostrar el per-
què es troba en la darrera 
posició de la taula, i sense 
conèixer encara la victòria 
en el que portem de campi-

Isaac s’emporta una pilota al mig del camp

Pau, autor de dos gols aquesta quinzena

19/03/2017

VISTA ALEGRE 0
BALAGUER 3

visitar, set dies més tard, el 
camp del Viladecans. Amb 
els resultats d’aquest cap 
de setmana, sembla més 
clar que l’ascens serà cosa 
de quatre: Balaguer, Sant-
boià, San Cristóbal i Reus.
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 Molt bons resultats 
aconseguits el passat dis-
sabte a la lliga Catalana 
de natació organitzada 
pel CEN Balaguer, amb 
la participació d’uns 250 
nedadors en categoria 
benjamí i prebenjamí de 
sis clubs de la província.
 Destaquem els podis 
en categoria benjamina 
masculí 2006  la primera 
posició de l’Arnau Pifarré 
en els 100 papallona i 
100 esquena, en masculí 
2007 la segona posició 
d’en Jordi Suñé en els 
100 esquena i  en els 50 
papallona, benjamí femení 
del 2007 tenim a la Cristina 
Palacín segona en els 50 
papallona i tercera en els 
100 esquena.
 E n  c a t e g o r i a 
prebenjamí tenim a en 
Lluc Estany segon en els 25 
lliures i la Marina Cárdenas 
ha aconseguit la cinquena 
posició,  també destacar el 
tercer lloc d’en Joel Farré 
en els 50 braça i el segon 

250 nedadors a la 5a jornada 
de la lliga catalana celebrada 
a la piscina del CEN Balaguer

Hi van participar un 
total de sis clubs 
de la província en 
categories benjamí i 
prebenjamí

lloc de l’Ada Castell en els 
50 lliures. Finalment l’últim 
podi ha estat per relleu de 
4x50 estils masculí amb un 
tercer lloc.
 Bons resultats per 
Jasmina Però, Martí 
Rovira, Ariadna Nuñez, 
Helena Roca, Carla 
Torruella, Maria Bellera, 
Claudia Pérez,  Jana 
Mangues, Silvia Bo, Ares 
Soldevila, Yassir Laaraj, 
Elia Santmartin,  Pol 
Batalla, Isona Blasi, Oriol 
Viola, Alex Heghies, Jana 
Rovira,  Joel Sala, Pol 
Vilagines, Ainhoa Bocero, 
Bruna Barquin, Jana 
Almira, Laia Cerezuela, 
Xènia Nuñez i Irene 
Moreno.

El Balaguer Cudós Consultors guanya 
els tres partits de la 5 Jornada

Balaguer Cudós Consultors

El segon equip sènior femení del CTT Balagur es
col·loca en una còmoda cinquena posició de la taula 
de Primera Divisió Femenina

Bons resultats pels alevins del CEN
Balaguer a la jornada de Cervera

Alevins a Cervera

 Molt bons resultats en 
la 5a Jornada de la Lliga 
Catalana Aleví disputada 
el passat 11 de març a la 
piscina del Club Natació 
Cervera.
  En la Lliga Aleví tenim 
com a resultats destacats 
en categoria femenina del 
2004 l’Alexandra Papell  1a 
posició en els 400 metres 
est i ls  (mínima estatal 
d’estiu aleví) i 2a en els 
100 metres lliures, l’Aina 
Torrubiano 5a els  400 
estils, en el 2005 tenim a 
la Berta Benseny en els 100 
lliures ha estat 2a i en els 
400 estils 5a, també bons 
resultats per l’Alba Farré.
 En categoria masculina 
2003 aleví  tenim la 3a 
posició de l’Àngel López 
en els 100 lliures i 4t en 
els 400 estils, en  Marc 

Suñé ha estat 5è en els 400 
lliures, en el 2004 tenim el 
2n lloc per en David Galán 
en els 100 lliures, i en el 
2005 tenim la 2a posició 
d’en Jaume Pallé en els 
400 estils, i 5è ha estat 
en  Giulian Alecsandru  i 

bons resultats per en Iker 
Ruíz, David Pérez  i en Max 
Viola.
 Destacar també la 4a 
posició del relleu aleví 
tan en categoria masculí 
com en femení de 4x100 
papallona.

 El passat cap de setma-
na va tenir lloc a Balaguer 
la concentració de tennis 
taula de Primera Divisió 
Femenina corresponent 
a la cinquena jornada. Al 
Pavelló Molí de l’Esquerrà 
si van concentrar set equips 
d’aquesta categoria, les va-
lencianes del Tennis Taula 
Burjassot-València i del CTT 
Mediterraneo-València, les 
reusenques del Reus De-
portiu i del CTT Ganxets, les 
mallorquines del Son Clade-
ra TTC, les aragoneses del 
Publimax CAI Santiago, el 
Reus Deportiu, i el Balaguer 
Cudós Consultors, que va 
guanyar els tres partits. 
Amb aquesta triple victòria 
el Balaguer es manté 5ena 
a la classificació de la Pri-
mera Divisió.

Nedadors balaguerins
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 El Balaguer Villart 
Logístic va obtenir una 
nova i contundent vic-
tòria com a local davant 
l’equip gallec de l’Oroso 
Abanca que el manté 
en la lluita pel títol de la 
Superdivisió Femenina.
 T i n g t i n g  W a n g 
va guanyar el primer 
partit a Paula Bueno 
per 3 a 0 (11-6, 11-2, 
11-6). Anna Biscarri va 
cedir el seu punt davant 
Silvia Alvárez per 0 a 3 
(3-11, 7-11, 10-12). Yan 
Lan Li va guanyar el seu 
davant Núria Castro per 
3 a 0 (11-4, 11-1, 11-4). 
En el dobles Tingting i 
Yan Lan es van tornar a 
imposar amb claredat 
a Bueno i Alvárez per 
3 a 0 11-4, 11-2, 11-4). 
I  f inalment Tingting 

Nova victòria del Tennis Taula 
Villart Logistic Balaguer
davant l’Oroso Abanca

Les balaguerines 
s’enfronten aquest 
cap de setmana al 
UCAM Cartagena per 
lluitar el liderat

va tornar a imposar la 
seva superioritat sobre 
Alvárez per 3 a 0 (11-2, 
11-1, 11-4).
 Ara el Balaguer Villart 
Logístic està empatat 
a punts amb l’UCAM 
Cartagena al capdavant 
de  la  c lass i f icació , 
i  el cap de setmana 
vinent farà un doble 
desplaçament, primer a 
Alacant per enfrontar-
se a l’Alicante TM, i 
després a Cartagena, 
per enfrontar-se al líder, 
el fortíssim UCAM.

El sènior femení del Bàsquet Balaguer 
guanya per 44-90 al Bonanova

Aida i Andrea Alemany i Fiona Orpella 
al campionat de Catalunya de Cros

Atletes al campionat de Catalunya de Cros

 Nova victòria del sènior 
femení del Cudós Consultors 
CB Balaguer, que milita al 
Campionat de Catalunya de 
2a categoria. Partit trampa, 
ja que visitaven la pista d’un 
rival necessitat i que lluita 
per eludir les posicions de 
descens.
 Les noies de La Noguera 
van sortir molt concentrades 
i no van donar cap opció a 
l’equip rival imposant una 
intensa defensa i un atac 
força fluid que ens permetia 
sumar una nova victòria.
 El proper rival, CB Ramon 
Llull, equip de màxima 
dificultat que  exigirà esforç 
per poder sumar una nova 
victòria. Cudós Consultors CB Balaguer

Les balaguerines continuen líders en solitari de la 
Segona Catalana, i cada cop més tenen l’ascens a 
tocar, amb tant sols dues derrotes en el campionat

 El passat diumenge 19 
de març es va celebrar el 
Campionat de Catalunya de 
Cros escolar, a la població 
de Blanes.
 Les germanes Aida i 
Andrea Alemany, d’Os de 
Balaguer, van aconseguir 
la medalla d’or i bronze res-
pectivament, en la categoria 
Infantil.
 Fiona Orpella, de Bala-
guer, va obtenir la medalla 
de plata per equips en cate-
goria Cadet.

Ting Ting Wang
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El Juvenil B del Club Futbol Balaguer 
campió de lliga de Segona divisió

Juvenil B del CF Balaguer

El primer equip del CF Balaguer els farà el passadís 
aquest diumenge abans de començar el partit davant 
el Sant Ildefons a les 17 hores

500 atletes participen a la Trail
Montroig i Volta al pantà de Sant Llorenç

Trail Montroig

 El CE Pedala.cat ha 
organitzat la Trail Montroig 
Extreme-Volta al Pantà de 
Sant Llorenç. Ho han fet 
aplegant un total de 500 
participants, repartits entre 
els 230 de la 8a Trail Montroig 
Extreme i els 270 de la Volta 
al Pantà de Sant Llorenç.
 Bernat Barnés i Irene 
Segura  han estat  e ls 
guanyadors de la Trail, 
mentre que Ivan Menchón 
i Gemma Bonjorn s’han 
imposat a la Volta.
 En  homes ,  e l  més 
ràpid en completar aquest 
recorregut ha estat Bernat 
Barnés, del CE Pedala.cat, 
amb un temps d’1.51.56, 
seguit d’Aleix Cunillera (Sal 
y Frutas), segon amb 1.54.18, 
i de Gerard Jové (Firehawk/
Pedala.cat), tercer amb 
1.54.56.
 En dones, el triomf ha 

estat per a la independent 
Irene Segura amb un crono 
de 2.28.22, pel davant de 
Lola Brusay (CE Uecanoia), 
segona amb 2.34.52, i de 
Georgina Gabarró (Al-Pi-
Nisme CE), tercera amb 
2.38.48.
 Pel que fa a la Volta 

al Pantà de Sant Llorenç, 
p roposava  una  cursa 
competitiva i una caminada 
n o  c o m p e t i t i v a  p e r 
muntanya. El recorregut 
permetia conèixer una part 
de l’entorn de la Reserva 
Natural de fauna salvatge de 
Sant Llorenç de Montgai.

 La ciutat de Bala-
guer va reunir el passat 
diumenge 13 de març, 
un total de cinc-centes 
gimnastes de tota la de-
marcació de Lleida en 
l’11è Trofeu de Gimnàs-
tica Rítmica Ciutat de 
Balaguer.
 Una cita de referèn-
cia en el calendari espor-
tiu  de la ciutat que cada 
any omple el Poliesportiu 
municipal. El club de Ba-
laguer, organitzador de la 
competició, va aportar-hi  
més de 150 gimnastes, 
encapçalant diverses 
categories i sent el club 
que més podis va sumar 

Cinc-centes gimnastes van 
participar al 11è Trofeu de 
Gimnàstica Rítmica 

Gimnàstica Rítmica

L’actuació de l’equip 
de gimnàstica del C.E. 
L’estel va ser el més 
aplaudit de la jornada 
esportiva

durant tot el torneig.
 Els alumnes del Club 
Esportiu l’Estel de Ba-
laguer també van par-
ticipar en la jornada de 
gimnàstica rítmica amb 
una exhibició que va 
commoure el públic  i 
es va emportar l’ovació 
més gran del dia, fent 
una gran participació .

 El juvenil B del Club 
Futbol Balaguer s’ha pro-
clamat campió de la Lliga 
2016/2017 del grup vuitè de 
la  Segona Divisió.
 L’equip que entrena 
Abraham Aranda ha fet uns 
números a destacar, amb un 
balanç de 68 gols a favor 
i 28 en contra.  Abraham 
s’ha mostrat molt satisfet i 
orgullós del treball d’aquest 
grup de jugadors la majoria 
juvenils de primer anys, pel 
seu treball i pel seu compro-
mís amb l’equip.
 L’entrenador no s’ha 
oblidat del seu gran amic, 
Yeray Darias i li ha dedicat 
aquest campionat. Els ju-
gadors rebran l’homenatge 
aquest diumenge a les 17 
hores al camp municipal 
d’esports.
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12 edició del Campus de Futbol i bàsquet 
de Rialp del 25 de juny a l’1 de juliol

Campus de Rialp, edició 2016

 Del 25 de juny a l’1 de ju-
liol, torna el Tecni Camp dels 
Pirineus 2017, un campus 
esportiu de futbol, bàsquet 
i futbol sala, que dirigeix 
Juanjo Tenorio amb Dani 
Valls i Francesc Almira, a la 
localitat pallaresa de Rialp, i 
que enguany arriba a la seva 
dotzena edició, organitzat pel 
Club Futbol Vallfogona amb 
el suport del Club Bàsquet 
Balaguer i el Club Futbol Sala 
Balaguer.
 Els joves, d’edats com-
preses entre els 6 i els 16 anys 
practiquen l’esport escollit 
en dues sessions diàries 
d’entrenament i tecnificació, 
una de matí i una de tarda, 
al camp municipal de gespa 
natural de Rialp, els de futbol 
i al pavelló esportiu de Sort 
els de futbol sala i bàsquet. 

Els nois i noies de 6 a 16 anys practiquen esports 
i activitats de lleure en plena natura amb monitors 
especialitzats i molt experimentats

Sergi Nunes i Natàlia Bernat podi a la 
cursa del Pantà d’Utxesa i a Torrelameu

Sergi Nunes, actual campió Lliga Ponent 5 km

 La Lliga Ponent va fer 
escala a Torrelameu amb 
motiu de la cinquena edi-
ció de la Cursa de la Nò-
ria, el passat 12 de març, 
sobre dos distàncies.
 A la llarga, els gua-
nyadors han estan Antoni 
Carulla i Luz Moreno, 
mentre que a la cursa 
curta s’han imposat 
Sergi Nunes i Sandra 
Borda, tot i que aquesta 
ha entrat amb la seva 
companya dels Xafatolls 
Laia Resa. La jornada va 
aplegar 250 participants 
sota l’organització de 
l’Ajuntament de Torrela-
meu.
 A la distància llarga, 
amb un  recor regut 
exacte de 10.200 metres, 
en homes el més ràpid 
ha estat Antoni Carulla 
(Runners Balaguer). El 
seu temps, de 35.42, va 
estar inabastable per 
als seus màxims rivals: 
Marc Aranda (Xafatolls), 
segon amb 36 .25 ,  i 
Marc Expósito (100x100 
Fondistes  Tàrrega) , 
tercer amb 37.02.
 E n  d o n e s  l a 
super ior i ta t  de  Luz 
Moreno (Clos Pons Thai 
Runners)  també ha 
estat incontestable. Ha 
guanyat amb un crono 

Antoni Carulla i Luz Moreno 
s’imposen a la prova llarga 
de la Cursa de la Nòria

Sergi Nunes, Antoni Carulla i Natàlia Bernat

de 42.34,  clarament 
millor que el de Lisa 
Lladós (Clos Pons Thai 
Runners), segona amb 
44.55, i Catherine Joy 
Waddilove (Logiesport), 
tercera amb 45.49.
 Pe l  q u e  f a  a  l a 
prova curta, de 5.400 
metres, la victòria final 
en homes ha estat per 
a l’actual campió de la 
Lliga Ponent en aquesta 
distància, Sergi Nunes 
(Runners Balaguer), 
amb un crono de 18.38.  
L’ h a n  a c o m p a n y a t 
al podi l’independent 
Agustí Codina, segon 
amb 18 .46 ,  i  Mar t í 
Sabater (Logiesport-
Tallers Enric), tercer 
amb 18.54. En el capítol 
femení, el triomf ha estat 
compartit per dos atletes 
dels Xafatolls, Sandra 
Borda i Laia Resa, que 
han entrat juntes amb un 
temps de 23.31, seguides 
de la vigent campiona 
de la Ll iga Ponent, 
M o n t s e  S a n m a r t í n 
(The Spartanners), amb 
24.36 i en tercer lloc 
Natàlia Bernat (Runners 
Balaguer) amb 25.22.
 Carulla i Nunes era 
el tercer cop consecutiu 
que guanyaven aquesta 
cursa.

 Els balaguerins Sergi 
Nunes i Natàlia Bernat del 
CE Runners Balaguer, han 
pujat al podi, en dos curses 
diferents i amb pocs dies de 
diferència.
 Sergi va ser el primer a 
la IV Volta al Pantà d’Utxesa, 
el passat 28 de febrer, en la 
cursa de 6,5 km i la Natàlia 
va ser la tercera. Per altra 
banda, el passat 12 de març 
a la Cursa de la Nòria de 
Torrelameu, Sergi va tornar 
a quedar primer i Natàlia 
tercera en la cursa de 5 km.
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Trencaclosques
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 El treball d’un jutge es 
deu convenir en una dura 
feina en molts dels judicis 
que fa cada dia. Per exem-
ple quan penso en el Palau 
de la Música. Al pobre se-
nyor que li ha tocat judi-
car-ho ha de rodar-li el cap. 
El testimoniatge d’alguns 
encausats es mereix per a 
mi un zero de credibilitat. 
Pactar qualsevol “arreglo” 
de pena a canvi d’un “testi-
moniatge” contra un tercer 
podria fins i tot, donar ver-
gonya. Seran necessaris 
molts papers. Moltes per-
sones i personatges per a 
que sigui creïble el que pu-
guin dir el Millet i el Mon-
tull.

Per altra banda em faig 
creus de que hi hagi tant 
sectarisme a tants cervells 
que faci que els superi la 
gestió d’una nació petita 
com un mocador. Que més 
ens poden dir? Que més 
ens  donaran?, el Sr. Mas 
i el Sr. Junqueras que deu 
minuts abans no els hagi 
manat la CUP.
 El Sr. Puigdemont ens 
diu que plega a la tardor. 
El Sr. Mas ara fa els dar-
rers crèdits per la carrera 
diplomàtica de tempora-
da. Nova variant d’establir 
contactes entre Estats, i si 
escoltem a la feligresia de 
l’antiga Convergència, hi 
ha moltes possibilitats de 

 Tras el trágico accidente que sufrió el Sr. Rafael Fer-
nández González, el pasado 8 de febrero, la familia He-
rrera Gilabert, queremos dar nuestro agradecimiento, a 
todas aquellas personas que nos dieron todo su apoyo, 
en un día tan triste para nosotros. Queremos agradecer 
el comportamiento del Ayuntamiento de Balaguer, en 
especial a la Regidoria de Serveis Socials i Habitatge, por 
todo el apoyo y el esfuerzo que ha realizado con nues-
tra familia. Debemos agradecer también el apoyo de sus 
compañeros y compañeras de Protección Civil, dónde el 
colaboraba de forma voluntaria.

que torni amb fruits ben 
visibles amb els recolza-
ments per la justa causa de 
la independència que hau-
rà aconseguit en la nova 
feina, que quan millori el 
temps vol emprendre.
 Doncs la fugida envant 
es tracta d’anar a més sem-
pre, sempre endavant, per 
no caldre veure que en re-
alitat es va a menys. I com 
deia  l’estimat Pla: “Qui 
ho paga tot això?”. Caldrà 
que algun dia un jutge no 
ho pregunti. Fa uns quants 
anys per variats motius, 
l’economia d’uns i altres 
entre ells, es va remoure 
les cendres del foc de l’au-
tonomia que no calente-
java prou, era i és un mo-
tiu prou fort, des d’aquell 
temps sempre s’ha volgut 
un tracte diferencial a to-
tes les demés autonomies. 

Des del primer dia també 
es va voler que fos un as-
sumpte que derivés cap 
a una taula política. Cosa 
que en cap moment s’ha 
aconseguit, les fites d’oblit 
preteses no s’han ni rosat 
i els jutjats van plens de 
polítics que en uns altres 
temps ens van semblar la 
dignitat personificada. Des 
d’aleshores la cosa s’ha 
anat enverinant i tot hi ha 
cabut; absències, gestos 
de menyspreu i paraules 
que valia més no haver-les 
dit. L’altre ha marcat camí 
de vegades que ha anat 
al Constitucional. I avui, 
desprès de tres o quatre 
anys estem on estem. Uns 
poden dir, fent camí cap a 
la independència, altres 
poden dir que tocats i ben 
tocats per a res.
 S’ha desdenyat la plu-

ralitat social de la nostra 
actual població, i s’ha fet 
cas omís a la Llei.
 Al País del PNV, el fes-
teig amb el PP s’ha aca-
bat amb un matrimoni, 
amb 175 compromisos, 
650 iniciatives per millorar 
serveis. Baixar el paro a 
menys del 10% i garantir 
a 20.000 joves  un primer 
lloc de treball. Encara que 
solament s’obtingui la mei-
tat de l’acordat no deixarà 
d’ésser tot un èxit.
 Dol pensar que el prag-
matisme del PNV no el pu-
guin tenir els d’aquí. I ens 
doldrà més el fruit que ani-
rem recollint, i molta culpa 
la tindran els que escolten 
i se’ls creuen.

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

 A la gran majoria dels 
joves de la meva genera-
ció ens han insistit molt 
en la nostra infància i 
adolescència en aspectes 
com ara el fet de cursar 
una carrera, de tenir cotxe 
propi i tenir parella.
 Cert que el fet de tenir 
coneixements acadèmics 
superiors et proporcio-
na una cultura i fins ara 
ha obert a molta gent les 
portes al treball. També és 
cert que el cotxe ens pro-
porciona més autonomia. 
I el fet de tenir parella afa-
voreix positivament a una 
vida millor.
 Però els desitjos dels 
pares respecte a els seus 
fills no ho són tot. Tenim 
realment el més impor-
tant? Sabem el que és la 
plena felicitat i l'optimis-

Ser feliç... i punt!
Josep Ma Castells Benabarre, impulsor d’ElMercadal.cat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

me interior? Tenir un títol 
d'estudis superiors no sig-
nifica ser millor persona 
o més ben preparada que 
una altra persona que ha 
cursat els estudis bàsics 
o un cicle formatiu. Tam-
poc garanteix la felicitat. 
Al contrari, aquesta gent 
sol tenir més frustracions 
i problemes.
 Actualment s'estan 
aplicant nous criteris a 
l'hora de seleccionar el 
personal de treball. Un 
dels criteris que es fa 
servir és que el futur tre-
ballador o treballadora 
sigui feliç, bona persona 
i optimista. Segons algu-
nes estadístiques molta 
gent que està sobre titu-
lada no es considera feliç 
ni optimista, i en canvi la 
gent amb menys estudis 

(primaris o obligatoris) 
ja fa temps que coneix la 
felicitat.
 Crec que per fabri-
car més felicitat entre 
les noves generacions 
que venen hauríem de 
ser educats molt més en 
valors i fomentar valors 
com l'optimisme a les 
escoles, el respecte en-
tre iguals i la creativitat 
entre la ciutadania.
 I no ho oblidem: tots 
hem vingut al món per 
aconseguir la plena feli-
citat.

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

Agradecimiento
Familia Herrera-Gilabert
-------------------------------------------------
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 La novena edició del 
concurs literari Ficcions, 
l’aventura de crear histò-
ries va tancar el passat di-
lluns 27 de febrer els regis-
tres de participació amb 
un total de 2.903 alumnes 
de 341 centres educatius, 
dels quals 2.039 partici-
pants són de Catalunya, 
524 són del País Valencià 
i 340 de les Illes Balears. 
 Aquest concurs, està 
enfocat a alumnes de 14 
a 18 anys, que cursin 2n 
cicle d’ESO, Batxillerat 
o Cicles Formatius. 
L’object iu  pr incipal 
d’aquesta iniciativa, 
creada per l’AMIC, busca 
impulsar l’ús de la llengua 
catalana a la vegada que 
incentiva la creativitat i 
la imaginació dels joves. 
La participació pot ser 
individual i/o en grups de 

Vora tres mil alumnes
participen a la novena edició 
del concurs literari Ficcions

2n premi a Maria Martínez de l’IES Balaguer

En la darrera edició, 
Maria Martínez del 
Ciutat de Balaguer es 
va endur el segon
premi del Ficcions

fins a tres persones.
 En la darrera edició 
el grup Letterman del 
Col·legi Kostka - Jesuïtes 
de Gràcia de Barcelona 
format per Òscar Escolano, 
Xavier Longás i Inés Marín 
van guanyar el Primer 
Premi del concurs amb la 
història “In Memoriam”, 
mentre que el Segon 
Premi se’l va endur el 
grup HOLMES, format per 
Maria Martínez de l’IES 
Ciutat de Balaguer, per la 
seva història “No marxis, 
Júlia”.

Commemoració del Dia Internacional de 
la Dona amb una mostra i una xerrada

Actes Dia Internacional de les Dones

El Teatre Municipal acull la Mostra de 
Dansa amb “El Planeta Imaginari”

Mostra de Dansa Ciutat de Balaguer

 L’Aula Municipal de 
Dansa de Balaguer realit-
zarà el proper dissabte 25 
de març a les 19 h i a les 
21 h la 6a Mostra de Dansa 
«Ciutat de Balaguer» al Te-
atre Municipal, l’espectacle 
«El planeta imaginari» sota 
la direcció d’Albert Bonet. 
Més d’un centenar de balla-
rines i ballarins, a través de 
la dansa clàssica, contem-
porània, jazz, hip-hop... ens 
faran conèixer la història de 
la Pina i la Meia.

 B a l a g u e r  h a 
c o m m e m o r a t  e l  D i a 
Internacional de les Dones 
amb una exposició i una 
conferència.
 L’exposició  “Itineraris de 
vida: Dones compromeses a 
Catalunya” es va inaugurar 
el 8 de març amb la presència 
de la presidenta del Consell 
Concep Cañadell i l’alcalde 
de Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal. D’altra banda, la 
bioquímica, esportista d’elit 
i bombera, Emma Roca, va 
parlar sobre ‘Com ser mare 
Non Stop i no defallir’. La 
conferència presentada 
per la regidora Gemma 
Vilarasau es va celebrar el 
dijous dia 9.

Una exposició sobre “Itineraris de vida: dones
compromeses a Catalunya” i una xerrada “Com ser 
mare non stop i no defallir” amb Emma Roca
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 Un grup d’estudiants 
d’economia de l’escola 
Vedruna Balaguer han 
creat BalaJob, una pla-
taforma perquè els joves 
s’incorporin al món labo-
ral. 
 La iniciativa consis-
teix a publicar a la pàgina 
de Facebook de BalaJob, 
totes les ofertes de treball 
i totes les candidatures 
dels joves que vulguin 
compaginar els seus es-
tudis amb treball. Les 
famílies que ho desitgin 
poden enviar les seves 
peticions a balajob@
vedrunabalaguer.cat i els 
mateixos alumnes s’en-
carregaran de fer difusió 
a Facebook i a la resta de 
xarxes socials (Twitter i 
Instagram), sempre pre-
servant les dades perso-

Alumnes de l’Escola Vedruna 
Balaguer creen la plataforma 
laboral BalaJob

BalaJob

BalaJob és una
plataforma per a 
que els joves puguin 
incorporar-se al món 
laboral

nals d’ambdues parts. 
 Els joves enviaran els 
seus currículums, i quan 
una família vegi una can-
didatura interessant o 
bé, quan un jove vegi 
una oferta que s’adapta 
al seu perfil, es podran 
posar en contacte directe 
per acordar-ne les con-
dicions. Des de Balajob 
esperen que la població 
de Balaguer i comarca 
es posi en contacte amb 
ells i trobin el treball que 
busquen.

Arriba la segona edició de l’Encontats, 
la fira del conte infantil de Balaguer

 La segona edició de 
l’Encontats, el Mercat del 
Conte Infantil de Balaguer 
tindrà lloc el proper diumen-
ge 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 Lapa-
llavacara i la plaça Sant de 
Salvador. 
 En aquesta segona 
e d i c i ó ,  l ’ i l · l u s t r a d o r 
b a l a g u e r í  F r e d e r i c 
Letamendi ha estat l’escollit 
per a ser la persona que 

Mercat del llibre a la Plaça del Pou

Zona de jocs per als més petits

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 
que va sorgir del Certamen 
de narrativa Encontats 2016 
amb la col·laboració d’un 
col·lectiu d’il·lustradors 
l o c a l s .  E l s  b e n e f i c i s 
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, tallers, 
contacontes, activitats i fins 
i tots una zona per menjar.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------
ES PRECISA dependen-
ta per treballar en diven-
dres, dissabtes i festius. 
Enviar Currículum+foto 
recent a l’Apartat de 
Correus 145 de Bala-
guer.
--------------------------------------
PERRUQUERIA IMAT-
GE, precisa oficial/a de 
perruqueria. Jornada 
complerta o mitja per la 
tarda. Interessats trucar 
al: 973448313 (màxima 
discreció).
--------------------------------------
EMPRESA DE HOS-
TELERÍA, busca cama-
reros/as y ayudantes 
de cocina para local 
de nueva apertura en 
Mollerussa. Teléfono: 
601122351 o bien email: 
rrhhpuntoestrella@
gmail.com
--------------------------------------
ES DONEN classes 
d’anglès de primària, 
ESO i Batxillerat. Raó: 
698383277.
------------------------------------
E S  N E C E S S I T A 
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 clas-
ses particulars. Aprèn 
anglès, escrit i par-
lat de la manera més 
fàcil. Demana infor-
mació sobre horaris, 
sense cap compromís: 
650422582.
-----------------------------------
ES PRECISEN cam-
brers, cuiners i aju-
dants de cuina. A 10 
minuts de Balaguer. 
Enviar Currículum Vi-
tae a l’adreça electrò-
nica: martos2017@
hotmail.com
------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos 
de bodes, bateigs, co-
munions o qualsevol 
altre esdeveniment 
amb el que vulguis 
tenir un record per 
sempre. Àmplia ex-
periència en el sector 
audiovisual. Dema-
na pressupost, sen-
se compromís. Con-
tacte Dani Arregui al 
686774086 o l’e-mail: 
daniaso@gmail.com
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES TRASPASSA llibre-
ria a Bellcaire d’Urgell, 
davant de l’església. 
Totalment equipada. 
Traspàs per jubilació. 
Informació telèfon: 
685307687.
-----------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des, la millor zona de 
Balaguer. Al costat 
del col·legi Mont-
roig. Raó telèfon: 
676996765.
------------------------------------
ES TRASPASSA bar-
restaurant situat al 
centre de Balaguer. 
Raó: 667842280.
-----------------------------------
VENC pis nou a l’Avin-
guda Països Catalans, 
1a planta, amb una 
gran terrassa, 4 habita-
cions. Raó: 636124737.
-------------------------------------
LLOGUER pàrkings tan-
cats davant Col·legi 
Vedruna. Raó telèfon: 
973450555.
-------------------------------------
PIS EN VENTA a 
l’Avinguda Països 
Catalans, 2 habita-
cions. Raó telèfons: 
973446011-629725009.
-----------------------------------

VENDA xalet unifa-
miliar a sis minuts de 
Balaguer. Parcel·la ur-
banitzable de 2.300 m2, 
amb piscina i barba-
coa. Excel·lent situació. 
Venta de particular a 
particular. Donem infor-
mació personalitzada. 
Raó telèfon: 679212459.
-------------------------------------
VENC pis a l’Avingu-
da Països Catalans, 
3 habitacions. Raó 
telèfons: 973446011-
629725009.
-------------------------------------

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

COMPRO joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fo-
tos antigues. Raó: 
676803205.
-----------------------------------
ES VEN bicicleta de 
BTT d’adult. Marca 
Conor. Frens de disc i 
suspensió davantera.  
Raó: 667476172.
-----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a la nos-
tra oficina del c/ Sant 
Lluís, 36-38 altell, al 
telèfon 973448273 o bé 
visitant el nostre web: 
www.revistagroc.com
------------------------------------



23<<S E R V E I S

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

De les 8 de la tarda del 23 de març a les 8 de la tarda del 30 de març  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 30 de març a les 8 de la tarda del 6 d’abril  CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 6 d’abril a les 8 de la tarda del 13 d’abril  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

EVA CAMPIÑEZ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

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

SORTIDES ARRIBADES

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

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

SORTIDES ARRIBADES

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

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

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

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

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                                    dg.
20.23                                “                                            dl. a dv.
20.25                                “                                           dissabte
06.10                         TÀRREGA                                 dl. a db.
06.50                                 “                                           dl. a db.
07.50      “                       dl. a dv.
12.00                                 “                                           dl. a db.
14.00                                “                                           dl. a db. 
19.30      “ dl. a db.
06.30      LLEIDA dl. a dv.
07.15 “ dl. a dv.
07.40 “ dl. a db.
07.45 “ dl. a db.
07.48 “ dl. a db.
07.55 “ dm./dc./dv.
08.00 “ dl./dj./dv.
09.10 “ dl. a db.
09.15 ” dl. a dv. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  dl. a dv.
12.00 “  dl. a dv.
13.10 “  dl. a dv.
14.45 “  dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
15.25 “ dl. a dv.
17.30 “ dl. a dv. + dg.
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.10 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
12.00                          ALBESA                              ds. mercat
09.20 PONTS                                           diari

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
13.35 “                                           dl. a dv. 
16.35   “                                      divendres 
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35 “                                      divendres
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.
06.30   ÀGER                                     dl. a dv.
07.20  “                                        dissabte
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                          dl. a dv.
14.25 “                                          dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. 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 divendres + diumenge

* Els horaris de trens i bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris 
a les seves respectives webs: www.alsa.es i www.fgc.cat. Actualitzat el 17/03/2017.

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS
PRESSUPOST



24 >>


