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A partir de l’1 d’Abril,
nova direcció del
Bar-Restaurant

Mirador del Llac.
Passeig del Segre, 19 - Tel. 973 420 003

SANT LLORENÇ DE MONTGAI

 Si fa dos articles acabava 
dient “sobra tot tipus de co-
mentari”, arran de les decla-
racions  de l'exnúmero dos de 
la Policia Nacional, pel que 
fa a les de l’exministro de Ex-
teriores García Margallo, en 
el programa El Cascabel, de 
13TV, resulta  quasi impossi-

ble mossegar-se la llengua. 
Per si hom no les coneix, és 
bo recordar-les. En aquest 
programa  va confessar que el 
Govern central va haver d’in-
tervenir activament per evitar 
que molts Estats es pronunci-
essin obertament a favor del 
procés sobiranista de Catalu-
nya. En un moment de la seva 
intervenció va  assegurar que 
“nadie sabe el esfuerzo que 
ha costado eso y los favores 
que debemos a una cantidad 

de gente por haber logrado 
que hagan las declaraciones 
que han hecho”. Es fa del tot 
evident que aquest estil de 
diplomàcia, no és el que s’es-
pera del màxim responsable, 
en aquesta qüestió, d’un 
Estat que es diu democràtic. 
Per altra banda, si per canviar  
l’opinió, els països accepten 
aquest tipus de pràctiques, 
potser que ens plantegem no 
formar part d’aquesta “tim-
ba”. 

 La iniciativa més recent és de la Federació Catalana de 
Futbol amb la campanya anomenada “Zero Insults a la Grada”, 
que des del mes de febrer dóna la potestat als àrbitres de 
parar el partit si observen o pateixen comportaments incívics 
al camp. “Hem de dir prou violència al futbol”, declara amb 
contundència Álvaro Montoliu, director de comunicació de la 
Federació, sobre els objectius d’aquesta campanya que ja ha 
començat a tenir efectes: fa quinze dies es van suspendre set 
dels aproximadament 5.600 partits que es juguen cada cap de 
setmana a tot Catalunya.
 Cal buscar altres solucions i per això és necessària molta 
imaginació i moltes hores d’estudi, analitzant quins són els 
protagonistes de la violència en el futbol? Quines són les causes 
de les seves actuacions violentes i intolerants i quines solucions 
s’han d’aplicar a tots els nivells.
 En primer lloc, els esportistes tenen la seva quota de 
responsabilitat. La seva parcel·la de culpa s’ha de situar 
en quant a la violència “dins” de l’estadi i en “l’entorn de la 
competició”. “Dins”, pel que fa a les actuacions en l’interior del 
terreny de joc contra rivals i àrbitres. En segon lloc, els monitors, 
tècnics i entrenadors són també responsables d’educar els 
esportistes. En tercer lloc, els Comitès disciplinaris que han 
d’aplicar per igual la normativa a tots els seus participants i, 
davant els mateixos fets reflectits en l’acta arbitral, han d’aplicar 
les mateixes sancions. En quart i últim lloc, els espectadors 
als partits de futbol tenen una gran rellevància i no poden 
utilitzar l’esport com a “via d’escapament” per alleujament de 
frustracions personals. Capítol a part mereixen alguns dels 
“pares i mares de futbol base”. Potser calgui ser valent i seguir 
l’exemple navarrès, en el qual els insults en l’esport base seran 
sancionats en base al seu recent Decret Foral. Cal actuar.

La violència al futbol
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 Un total de trenta 
expositors de Fira Q Ba-
laguer, que se celebrarà 
el proper cap de setmana 
del 29 i 30 d’abril i 1 de 
maig, van participar la 
setmana passada a les 
instal·lacions del CEI, en 
una sessió formativa a 
càrrec de Fira Balaguer, el 
CEI amb la col·laboració 
de la Cambra de Comerç 
de Lleida, amb el títol 
“Tinc un estand. I ara 
què? La fira, una oportu-
nitat. Aprofita-la!”.
 La sessió va anar 
a càrrec de la tècnica 
Blanca Siurana.
 L’objectiu de la sessió 
formativa era ajudar les 
empreses participants a 
maximitzar els beneficis 
de la seva presència a la 
Fira.
 L a  F i r a  t a m b é 
oferirà l’espai per als 
més petits, el Petit Xef 
on a part d’elaborar 
s e n z i l l e s  r e c e p t e s 
gastronòmiques, com 

Els expositors participen en 
una jornada formativa de 
cara a afrontar la Fira

Curs per expositors

Amb la col·laboració 
de la Cambra de
Comerç de Lleida i la 
tècnica Blanca
Siurana

Una nova edició de Fira Q arriba els 
propers dies 29, 30 d’abril i 1 de maig

 Fira Q Balaguer es ce-
lebrarà els propers dies 
29, 30 d’abril i l’1 de maig, 
allargant un dia la seva ce-
lebració atès a la festivitat 
de l’1 de maig. 
 Enguany, Fira Q seguirà 
apostant  pels  sectors 
econòmics de la ciutat 
com són: la gastronomia, 
la construcció i l’habitatge, 
el comerç i serveis, el 
producte de proximitat, 

la restauració i l’oci i com 
a novetat, s’introdueix el 
sector de l’automòbil que 
esdevindrà un Saló de 
novetats, ja que estaran 
ubicats  en una carpa 
annexa al pavelló i cada 
firma expositora presentarà, 
únicament, la novetat de la 
seva marca automobilística 
convertint-se en un saló Q.
 Així, el visitant tindrà 
l’oportunitat de veure d’a 

Presentació Fira Q 2017

Fira Q

prop totes aquelles novetats 
i primeres marques que 
caracteritzen aquest sector. 
 F i r a  Q  s e g u e i x 
apostant pel dinamisme 
i cada sector tindrà un 
espai de demostracions 
on, com la darrera edició, 
s’hi faran presentacions, 
demostracions, tallers, 
tastos, receptes... segons 
l’escenari que correspongui. 
 Fira Q no tancarà als 
migdies i oferirà concerts 
i audicions per tal d’oferir 
al visitant una estada ben 
agradable on compartir 
l’àpat del migdia. 
 Com cada any, gaudirem 
de l’espai de la mostra 
de coques de samfaina i 
coques de recapte del nostre 
territori, organitzat per la 
Societat Gastronòmica 
i  Cultural  del  Comtat 
d’Urgell, donant a conèixer 
aquest producte tan nostre 
a tots els visitants de la fira.

una figura de lego de 
xocolata, a fer una coca 
de samfaina,  o  una 
terrina amb fruita de la 
nostra terra, gaudiran 
d’espectacles infantils 
en diferents franges 
horàries. 
 Enguany, l’espai de 
l’ajuntament s’oferirà 
a promocionar un altre 
equipament: la darrera 
edició es va dedicar 
al viver d’empreses i 
enguany es dedicarà a 
l’escola de Música que 
també oferirà audicions 
amb els seus alumnes. 
 F i r a  Q  s e g u i r à 
presentant diferents 
desfilades amb les millors 
firmes comercials.



5<<B A L A G U E R

Centenars de persones a l’Encontats 
apadrinat per l’il·lustrador Leta

  La segona edició de 
l’Encontats, el Mercat del 
Conte Infantil de Balaguer 
va celebrar-se aquest passat 
diumenge en ple Centre 
Històric. 
 Enguany, l’il·lustrador 
b a l a g u e r í  F r e d e r i c 
Letamendi va estar l’escollit 
per a ser la persona que 
apadrini aquesta gran festa 
dels contes. 
 La segona edició de 
l’Encontats va estar  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 van haver 
tallers d’il·lustració a càrrec 
de professors d’aquesta 
escola,  s’organitzà un 
concurs de dibuix amb 
diferents premis, es va 

Visita teatralitzada

Durant tot el diumenge, les parades de llibres,
actuacions infantils, tallers, jocs i activitats varies 
van conformar la programació de l’Encontats

comptar amb la presència 
de l’il·lustrador argentí 
Chanti. Una altra novetat 
fou la creació d’un Espai 
Jove per a nens i nenes de 
més de 8 anys amb activitats 
ben diverses que van des 
d’un taller de booktrailers, 
lectures a la ràdio, còmic o 
descens en ràpel per als més 
atrevits. 
 S’ha redistribuït els 
espais per tal de donar 

Inauguració Encontats

c a b u d a  a  l e s  n o v e s 
propostes i reorientar les 
que ja es van dur a terme 
l’any passat introduint 
algunes millores. 
 Una altra novetat va ser 
la realització d’activitats 
prèvies com la del divendres 
31 de amb  la presentació 
del llibre «Gran i petit» de 
l’il·lustrador argentí Chanti, 
a c o m p a n y a d a  d ’ u n a 
exposició.
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El conseller Vicent Marzà i Pagès Editors, 
guanyadors del premi Jaume d’Urgell 2017

Jurat dels Premis Jaume d’Urgell 2017

 El passat dissabte 25 
de març va tenir lloc a Ba-
laguer la reunió del jurat 
del Premi Jaume d’Urgell, 
un guardó que reconeix la 
trajectòria d’una persona 
o d’una entitat, que amb la 
seva tasca, hagin contribuït 
a l’enfortiment i projecció 
de les relacions culturals o 
d’amistat entre els Països 
Catalans.
 Aquest 2017, el Premi ar-
riba a la seva XXVIII edició. 
El jurat va donar el premi 
ex-aequo al Conseller de 
Cultura del País Valencià  
Vicent Marzà, per la seva 
tasca, en els darrers anys 
per restablir les relacions 
culturals del País Valencià 
amb Catalunya i els Països 
Catalans i a Pagès Editors 
per la seva tasca.

Els premis reconeixen la trajectòria de les persones 
o entitats, que amb la seva tasca, han contribuït a 
l’enfortiment entre els pobles de parla catalana

Feria a la Plaça del Pou

 El curs passat el  cen-
tre Gaspar de Portolà de 
Balaguer va iniciar una 
formació per tal de realit-
zar un pla que els portés 
a aconseguir el distintiu 
d’escola verda. Aquest 
llarg camí té diferents 
fases, en un principi van 
realitzar una diagnosi 
per tal de detectar quins 
eren els aspectes en els 
que més  calia incidir per 
millorar aspectes sobre 
tot del reciclatge, partint 
d’aquesta valoració van 
dissenyar el Pla d’Acció 
que estan duent a terme 
durant aquest curs. La 
següent fase,  i tenint en 
compte els èxits aconse-
guits, és formular els ob-
jectius pel curs 2017-18.
 Els més petits han fet 
el Projecte del Reciclatge, 
ja que es van interessar 
molt per aquest tema 
quan van veure els canvis 
que anaven incorporant: 
nous contenidors  a 

L’Escola Gaspar de Portolà de 
Balaguer i el Pla de l’Educació 
per la Sostenibilitat

Escola Gaspar de Portolà

El curs passat van 
aconseguir el distintiu 
d’escola verda i ara 
volen avançar més en 
aquest distintiu

cada aula per fer una 
classificació dels residus 
més acurada, substitució 
dels embolcalls dels 
esmorzars d’un sol ús 
pels boc’ n’ Roll , facilitats 
per l’AMPA... Així que 
van demanar participar 
en el concurs APILO de 
recollida de piles usades 
i aquest ha estat el motor 
per endegar un seguit 
d’activitats que han 
conscienciat els seus 
alumnes de la necessitat 
de dur a terme accions 
que els permetin realitzar 
un reciclatge basat en 
la filosofia de les tres 
erres, reduir, reutilitzar i 
reciclar. 

Aquest dissabte 8 d’abril es celebra 
una Feria de Abril a la Plaça del Pou

 Aquest dissabte arriba 
la setena Feria de Abril, 
organitzada pel Bar Rúbies 
a la Plaça del Pou, amb 
actuacions dels grups 
Hermandad Rociera de la 
Noguera, Coro Rociero Aire 
Flamenco, Rumbas con 
Javer Sarvise i Pepito Pujol, 
des de les 6 de la tarda 
fin a les 2 de la matinada, 
amb molta música, ball 
i animació, que es podrà 
compartir amb les tapes i 
begudes típiques.
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L’Ajuntament valora positivament el 
projecte “Aixequem les persianes”

 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer, amb l’objectiu de 
dinamitzar el Centre Històric 
i potenciar l’emprenedoria 
com a motor de creixement 
econòmic de la ciutat, ha 
desenvolupat el projecte 
«Aixequem les persianes».
 Aquest projecte, entre 
altres iniciatives, ha posat 
en funcionament ajuts 
econòmics, per a fer front 
a les despeses de lloguer 
dels primers dotze mesos, 
a ls  emprenedors  que 
lloguin un local comercial 
del Centre Històric per 
un mínim de tres anys; 
contractes de lloguer, per 
part de l’Ajuntament, de 
locals comercials del Centre 
Històric per tal d’utilitzar 
l’aparador per a exposar 
imatges  de  promoció 
turística i comercial així Escola d’art Ermengol

Durant el 2016 han obert les portes un total de 9 
establiments al Centre Històric de la capital de la 
Noguera amb el programa “Aixequem les persianes”

com productes de la terra 
i artesania amb l’objectiu 
de mantenir viu l’aparador, 
posant així en valor el local 
i facilitar-ne el lloguer; 
concessió de beneficis 
f isca ls  i  subvencions 
d’impostos i taxes establerts 
en les diferents ordenances 
fiscals de l’Ajuntament 
de Balaguer que siguin 
aplicables als emprenedors; 
suport i assessorament 

Forn de Pa Anna al carrer del Pont

als emprenedors, per part 
de tècnics en promoció 
econòmica de l’Ajuntament, 
en l’elaboració d’un Pla 
d’empresa i  per altres 
aspectes de l’activitat. 
 Al  Centre Històr ic , 
durant el 2016 han obert les 
seves portes 9 establiments, 
4 de quotidià alimentari, 3 
empreses de serveis, 1 de 
restauració i 1 de moda i 
complements.
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 El dia 30 de març es 
van celebrar al Teatre 
Municipal de Balaguer 
els quarts de final del XI 
Certamen Nacional In-
fantil i Juvenil de Lectura 
en Veu Alta.
 H a  p a r t i c i p a t 
l’alumnat de l’escola 
A l f r e d  Po t r o n y  d e 
Térmens, l’escola Els 
Planells d’Artesa de 
Segre, l’escola Ramon 
Gombal de Penelles, 
l’escola Sant Bartomeu 
de Bellmunt d’Urgell, 
l’escola Bonavista de 
Bellcaire d’Urgell, escola 
Salvador  Espr iu  de 
Vallfogona de B, l’escola 
Santa Maria de Castelló 
de Farfanya, l’escola Sant 
Blai d’Algerri, l’escola La 
Colomina de Montgai, 
l’escola de Ponts i les 
e s c o l e s  G a s p a r  d e 
Portolà, Vedruna, La 
Noguera i Àngel Guimerà 
de Balaguer.
 Tots els participants 

El Teatre va acollir el XI
Certamen Nacional infantil i 
juvenil de Lectura en Veu Alta

Certamen de Lectura en Veu Alta

Els guanyadors del 
certamen participaran 
a les semifinals que 
tindran lloc a
Mollerussa

han rebut l’obsequi d’un 
llibre i un diploma de 
participació.
 Els guanyadors de 
les diferents categories 
han estat: Cicle mitjà 
de primària: Marc Daviu 
Sánchez (Escola Sant 
Blai d’Algerri). El Cicle 
superior de primària: 
Aran Sala Carabassa 
(Escola de Ponts).
 Lectors que porten 
menys de dos anys a 
Cata lunya:  Ar iadna 
Stefania Takacs (Escola 
Gaspar de Portolà).
 E l s  g u a n y a d o r s 
p a r t i c i p a r a n  a  l e s 
semifinals que tindran 
lloc a Mollerussa.

Entitats del Montsec donen suport a la 
renovació de la certificació Starlight

Instal.lacions del PAM

  Entitats i institucions 
del Montsec han ratificat 
la adhesió als principis de 
la Declaració Mundial en 
Defensa del Cel Nocturn 
i el Dret a Observar les 
Estrelles, coneguda inter-
nacionalment com a Decla-
ració de La Palma, signada 
el 20 d’abril de 2007 per la 
UNESCO, L’Organització 
Mundial de Turisme la Unió 
Astronòmica Internacional i 
altres organitzacions inter-
nacionals.
 A la vegada donen su-
port a la renovació de la 
Certificació Starlight Mont-
sec que enguany sol·licitarà 
el Consell Comarcal de la 
Noguera i  també a la sol-
licitud de la Certificació IDA 
Dark Sky Montsec.

El Consell Comarcal de la Noguera demana la
renovació de la certificació i demanarà la
certificació IDA Dark Sky Montsec 

Els alumnes de la comarca aprenen a 
reciclar amb el joc de les 3 Erres 

Joc de les 3 Erres a l’escola de Camarasa

 El Consell Comarcal de 
la Noguera a petició de les 
escoles de la comarca ha 
iniciat un cicle de xerrades-
tallers sobre el reciclatge 
dels residus.
 En aquestes xerrades-
tallers es fa una petita 

i n t r o d u c c i ó  s o b r e  e l 
reciclatge i la importància 
q u e  t é  r e s p e c t e  e l s 
beneficis que suposa per 
a la conservació del medi 
ambient. Seguidament, 
per grups es fa l’activitat 
«Cuidem el planeta amb El 

Joc de les 3 Erres» ideat i 
editat pel Consell Comarcal 
de la Noguera.  Amb aquest 
joc els infants aprendran 
a Reduir la quantitat de 
residus que es generen. A 
Reutilitzar donant noves 
utilitats als residus. I a 
Reciclar classificant els 
residus i triant en quin tipus 
de contenidor o en quin 
lloc s’han de dipositar per 
tal que després es puguin 
gestionar correctament.
 La primera escola que 
ha participat en aquesta 
activitat ha estat l’escola 
Dos Rius de Camarasa. 
En els  propers mesos 
ja  estan programades 
l’escola Gaspar de Portolà 
de Balaguer, l’escola Joan 
Ros Porta de Menàrguens, 
l’escola de Ponts, i l’escola 
de la Ràpita.
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El Conseller Josep Rull anuncia l’inici 
de la variant nord de Balaguer el 2017

 El proper 14 de maig 
tindrà lloc la 5a Marxa-
Trail les Peülles 54, recor-
rent un total de 4 pobles: 
Les Avellanes, Vilanova 
de la Sal, Santalinya i 
Tartareu.
 La cursa ofereix dos 
circuits. Un circuit de 54 

quilòmetres i 1300 metres 
de desnivell positiu i un 
circuit de 34 quilòmetres 
i també 1300 metres de 
desnivell positiu puntu-
ables per la Lliga de la 
Noguera. Les inscripci-
ons es poden fer a: www.
peullesdelmontsec.com

5a Marxa-Trail les Peülles 54 
el proper 14 de maig

Peülles

Visita del Conseller Rull

També va informar de l’inici de les obres de millora 
de la carretera que va de Bellcaire d’Urgell a
Linyola, que es troba en molt mal estat

 El conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Josep Rull, 
va visitar la comarca de la 
Noguera, el passat diven-
dres 24 de març.
 Rull va explicar les prin-
cipals inversions en infra-
estructures pel que fa a la 
Noguera que contenen els 
pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2017 aprovats 
pel Parlament el passat dia 
22 de març. D’una banda, 
destacar l’inici de les obres 
de la variant nord-oest de 
Balaguer, a la carretera 
C-12, que permetrà als vehi-
cles que es dirigeixin cap a 
Les Avellanes o Àger evitar 
el pas per l’interior del nucli 
urbà de Balaguer.
 També s’hi inclou les 
obres de millora del tram 
de la carretera LP-3322 entre 
Bellcaire d’Urgell i Linyola.
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Les Aules d’Extensió Universitària de la 
Noguera visiten el Túmul de Seró

Sortida al Centre d’Interpretació del Túmul de Seró

 El passat dia 15 de març, 
les Aules d’Extensió Univer-
sitària de la Noguera, organit-
zades des dels Serveis Soci-
als del Consell Comarcal de 
la Noguera, van fer la primera 
sortida del curs 2016-2017, en 
la qual van participar un total 
de 55 alumnes entre les dues 
aules de la comarca: l’Aula 
d’Extensió Universitària de 
Balaguer i l’Aula de Menàr-
guens.
 La primera parada de 
la ruta va ser al Centre 
d’Interpretació del Túmul de 
Seró, on els i les participants 
es van dividir en 3 grups per 
tal de visitar les diferents 
instal·lacions: el Túmul de 
Seró, Cerveses de Ponent i 

Vinyes de l’Hereu.  
 Després de les visites, 
els participants a la sortida 

van anar a dinar a Tiurana, 
municipi que van visitar 
acompanyats d’una guia.

 El passat dimarts 28 
de març va tenir lloc al 
Consell Comarcal de la 
Noguera la conferència 
“Llegir en pantalles” a 
càrrec d’Enric Queralt, 
obrador de formació per-
manent. A la conferència 
hi va assistir professorat 
de tots els centres de la 
comarca de la Noguera.
 El professor Queralt 
v a  f e r  r e f l e x i o n a r 
els assistents sobre 
qüestions que semblen 
evidents  com que per 
viure en el món actual 
c a l  s e r  c o m p e t e n t 
digitalment  i que  tots 
els alumnes d’avui dia 
són «Nadius digitals» i 
per tant haurien de portar 
«de sèrie» un alt nivell de 
competència digital.
 Sembla ser que a  

El professor Enric Queralt 
ofereix una xerrada sobre la 
lectura en les pantalles

Conferència de Enric Queralt

El professor va
concloure que els 
joves en saben molt 
de xarxes però poc 
d’informar-se bé

l’hora de la veritat això 
no és així.  Els estudiants 
en saben molt de xarxes 
socials i d’internet, però 
molt poc d’informar-se 
correctament. Un estudi 
realitzat als Estat Units 
va obtenir uns resultats 
dramàtics: el 82% dels 
joves no sabien distingir 
ent re  un  cont ingut 
patrocinat i una notícia 
real. Cal doncs prestar 
una atenció preferent a  
la qüestió de la lectura 
en pantalles.

Foto de família dels assistents a la festa

La ZER El Montsec va celebrar aquest 
passat dissabte els seus 25 anys

 Aquest dissabte, la ZER 
El Montsec (escoles d’Àger, 
Tartareu, Les Avellanes, Os 
de Balaguer i Gerb) va cele-
brar el 25è aniversari ja que el 
6 d’abril de 1992 es va fundar 
aquesta zona escolar rural.
 La jornada consistí en una 
jornada de portes obertes de 
les diferents escoles, on alum-
nes, exalumnes, mestres i 
exmestres de la ZER van po-
der veure un recull de treballs, 
fotografies, manualitats, com-
partir experiències i que es va 
concloure amb un sopar.
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El proper diumenge 23 d’abril es
celebrarà la diada de Sant Jordi

 Aquest dimarts va 
realitzar-se el Certamen 
literari de Sant Jordi al 
local de la Lapallavacara 
i a plaça del Mercadal.
 El certamen estava 
obert a l’alumnat de 5è 
i 6è de primària i 1r i 2n 
d’ESO dels centres edu-
catius de Balaguer que 

hi van participar en dues 
categories. Cada centre 
ha fet una preselecció 
interna d’un màxim de 
10 alumnes per categoria 
per a presentar-se.
 El certamen va aca-
bar a la plaça amb l’es-
pectacle “Sant Jordi, 
llibres, flors i màgia!”.

El 4 d’abril es va celebrar el 
Certamen de Sant Jordi

Certamen Sant Jordi

El fet de que la Diada sigui en diumenge fa preveure 
que sigui una Festa multitudinària, amb un augment 
de les vendes de llibres i de roses

Sant Jordi a Balaguer, l’any passat

 El proper diumenge 23 
d’abril, el passeig de l’Esta-
ció i la Plaça del Mercadal 
tornaran a ser l’escenari de 
les parades de llibres i roses 
per tal de celebrar la Diada 
de Sant Jordi.
 Com cada any, des de 
primera hora del matí i fins 
al vespre, els balaguerins i 
balaguerines podran visitar 
les moltes parades de lli-
bres amb les principals no-
vetats editorials d’enguany, 
tant en llibres infantils, 
juvenils i d’adults.
 Tampoc hi faltaran els 
llibres dels autors mediàtics 
i tots aquells d’autors locals 
que en els darrers mesos 
han anat publicant obres 
de tot tipus i de totes les 
temàtiques. Les parades 
de roses complementaran 
la Festa de Sant Jordi.
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 El projecte «A taula! 
Cuina i menjar al museu 
de la Noguera» ha pre-
sentat aquest diumenge 2 
d’abril un morter del segle 
XV trobat al barri jueu.
 E l  morter  estarà 
exposat durant tot el mes 
com la peça del mes del 
Museu de la Noguera, a 
les sales permanents.
 L’acte de presentació 
del  morter  va estar 
presidit per l’alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi 
V i d a l ,  a c o m p a n y a t 
del regidor de cultura 
de l’Ajuntament, Joan 
Biscarri.
 Durant la presentació, 
el gastrònom Josep Maria 
Morell va explicar des 
de quan i que significa 
el morter per la cuina 

El programa “A taula” del 
Museu de Balaguer presenta 
un morter del segle XV

Presentació del morter

El morter es podrà 
veure a la sala
permament del
Museu durant tot el 
mes d’abril

catalana, especialment 
per la picada, una de 
les  s ignatures més 
importants de la nostra 
gastronomia.
 Com ja és habitual 
en aquests actes, es va 
acabar la presentació 
amb un tast, aquest cop 
unes torrades sucades 
amb la picada que Josep 
Mar ia  Morel l  hav ia 
preparat per a l’ocasió 
acompanyat del vi de les 
caves Castell del Remei.

Antoni Boleda presenta una exposició 
antològica de la seva obra al Museu

Obra d’Antoni Boleda

 El passat dissabte va inau-
gurar-se la mostra «L’ànima 
del Silenci», d’Antoni Boleda, 
intenta atansar-se a les distin-
tes vessants polifacètiques i 
estils que aquest escultor po-
nentí ha anat desenvolupant 
al llarg de la seva carrera com 
a artista i com a professor.
 Antoni Boleda ens ofereix 
una àmplia mostra dels seus 
treballs des de les escultures 
abstractes, simplificades o 
minimalistes a les funcionals, 
pedagògiques o obres 
públiques.
 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, 
estarà al museu per tal de 

fer tertúlia amb els visitants i 
acostar l’art de l’escultura al 
públic del museu.

Ramon Mayals amb algunes de les seves obres

El bar restaurant La Sal ofereix una
exposició de quadres de Ramon Mayals

 Durant tot el mes d’abril 
i també el mes de maig 
el bar restaurant La Sal 
ubicat al c/ Doctor Flèming, 
37 de Balaguer, albergarà 
una exposició de quadres 
de l’il·lustrador balaguerí 
Ramon Mayals.
 La  most ra  són  to t 
de quadres de diferents 
tamanys, il·lustrats amb 
temàtiques diferents i amb 
l’estil que el caracteritza. 
La Sal acollirà diferents 
exposicions d’artistes locals.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Recull de quinze dels 
contes més representa-
tius escrits entre el 1915 
i el 1923. Tant en els pri-
mers vuit contes, situats 
al Japó medieval, com en 
els set següents, ambien-
tats en el món modern, el 
lector trobarà una bona 
mostra de la subtilitat psi-
cològica i del refinament 
estilístic que han convertit 
Akutagawa en un mestre 
indiscutible de les lletres 
japoneses. Així mateix, 
els contes d’aquest volum 
inclouen una àmplia vari-
etat temàtica, que va de 
la crítica a certs vicis hu-
mans com la hipocresia, 
l’egoisme o la vanitat fins 
al paper de l’art de l’es-
criptura en la vida.
 Ens ofereix una barreja 
entre el to enjogassat i bri-
llant d’alguns contes amb 
l’humor negre, la confusió 
i l’angoixa existencial que 
es respira en d’altres. Grà-
cies al domini estilístic i al 
coneixement de la psico-
logia de l’autor, es va esta-
blir com una figura literà-
ria de primer ordre que va 
ser capaç d’insuflar aires 
nous a les lletres nipones, 
tant amb els contes d’èpo-
ca clàssica com amb els 
que va situar en un entorn 
modern i urbà.

 L’hereu, primera de les 
tres novel·les que formen 
la trilogia autobiogràfica 
Entre la terra i els núvols, 
representa la consagra-
ció literària de Prudenci 
Bertrana. Publicada l’any 
1931, narra el període vital 
d’Innocenci Aspriu (àlter 
ego de Bertrana), que va 
des de la seva infantesa, 
fortament lligada a l’esce-
nari rural del mas familiar 
de l’Esparra (la Selva), 
fins al seu matrimoni i 
establiment a la ciutat de 
Girona. En aquesta novel-
la, on la descripció hi juga 
un paper predominant, hi 
excel·leix el talent incom-
parable de Bertrana a l’ho-
ra de pintar amb paraules 
els paisatges i els oficis, la 
personalitat entranyable 
de pagesos, surers i ca-
çadors, i el pas del temps 
dictat per la naturalesa.
 I aquest és un per-
sonatge més de la seva 
novel·la, potser el més 
important, grandiós i in-
vasor. Innocenci és sols 
un contemplatiu que viu 
intensament la misteri-
osa metamorfosi de la 
naturalesa. El llenguatge 
de Bertrana combina la 
riquesa de les variants del 
Campo de Tarragona i de 
la comarca de La Selva.
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Rashômon i altres contes
Autor: R. Akutagawa
Gènere: Contes

 La Fina és bufona, 
molt bona nena i ho 
aprova tot, però això és 
un gran problema. Per 
què? Perquè en el món 
on viu, Espantilàndia, cal 
ser lleig, mala persona i 
suspendre-ho tot per no 
ser friqui. Cansada que 
els companys la insultin 
dient-li guapa i neta, vol-
dria parlar-ne amb la tuto-
ra, la senyoreta Unglots. 
Però aquesta està massa 
preocupada per fer-se la 
manicura i xatejar amb 
el seu promès zombi, que 
li ha robat el cor (i no és 
una manera de parlar). 
Un dia, quan la Fina ar-
riba a casa, els pares, en 
Corduli i l’Horrorosa, li 
proposen un viatge cap 
a un món on ella no serà 
la rara, on la gent es lle-
varà al matí i es rentarà i 
on dir guapo serà un com-
pliment. Marxar a aquest 
món desconegut li fa por, 
però potser és la solució a 
tots els maldecaps.
 El personatge prin-
cipal, és una nena amb 
molta força, una nena in-
compresa, que lluita per 
sentir-se bé amb ella ma-
teixa, on l’esforç i la per-
severança són dos mis-
satges claus en aquesta 
historieta.

La fina ensurts
Autor: Joan Bustos
Gènere: Juvenil (+10)

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

Indesinenter
De pas

És bo de tant en tant parlar amb algú
que es té per rar.  Potser,  posem per cas,
un bard o bé un vegà. Igual hi fa.
Tal volta un alquimista, pobre o ric,
surrealista, tan se val.
O fer quelcom concret, això també,
per  tal que el món aquest sigui més món
aquí i allà. O fer d’aquell neguit
tan polièdric, l’íntim manament, 
per fendre soledats amb la conversa,
enfront d’allò que es dóna molt sovint,
com és creure que res no hi ha per dir.
És bo de comentar certs comentaris
i és bo passar de llarg de l’embolic.
Si val la pena és bo d’emprar paraules,
sinó val més que ho vegis de seguit.
Tantost però, afanyat a ser breu
si és que t’escolten. Cal endevinar
quan és que la conversa s’ho valdrà
i quan cal que s’acabi amb un adéu.

L’hereu
Autor: Prudenci Bertrana
Gènere: Novel·la
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Classificació
Primera Catalana

1. Santboià ...................52
2. Sant Cristóbal .........50
3. Balaguer ................. 50
4. Reus B ......................47
5. Almacelles ...............43
6. Sant Ildefons ...........43
7. Rapitenca .................37
8. Vista Alegre .............37
9. Lleida B ....................36
10. Viladecans .............36
11. Igualada .................32
12. Alpicat ....................31
13. Vilanova .................31
14. Vilaseca ..................28
15. Suburense  ............23
16. Rubí ........................17
17. Morell .......................2
18. Jesús y Maria  .........0

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià F. ............. 20
2. Asier E. ............. 12
3. Genís S. ............ 10
4. Sergi G. .............. 4
5. Putxi  .................. 4
6. Isaac S.  .............. 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 
deixar escapar una 
gran oportunitat de 
tornar-se a posar líder 
de la classificació al 
perdre per 2-1 al camp 
del Viladecans, sense 
aprofitar les ensope-
gades del Santboià 
i del Sant Cristóbal, 
proper rival dels ba-
laguerins aquest diu-
menge a Terrassa.
 Pau Solanes s’ha 
afiançat a l’eix de la 
defensa vermella.

Pau Solanes

Propers encontres

09/04/2017  --  17 h
Camp Municipal 

de Terrassa
San Cristobal| Balaguer

-------------------------------------
23/04/2017  --  17 h

Camp Municipal 
de Balaguer

Balaguer| Santboià

El Balaguer es complica la vida en la 
recta final del campionat de lliga
L’equip de Jordi Cortés 
només ha sumat un punt 
en els dos darrers
partits davant el Sant 
Ildefons i el Viladecans

12/03/2017

BALAGUER 1
S. ILDEFONS 1

 El Balaguer ha tornat a 
perdre el liderat després de 
sumar un sol punt en els 
dos darrers partits disputats 
davant el Sant Ildefons a 
casa, en un mal partit dels 
locals que van veure com 
els visitants s’avançaven 

 El passat diumenge els 
balaguerins s’enfrontaven 
al Viladecans sabent que el 
Santboià havia empatat da-
vant el Vista Alegre i sabien 
que guanyant recuperaven 
el liderat. Els balaguerins es 
van avançar en el marcador 
en els primers minuts de la 
primera part, amb un gol 
en pròpia porta dels barce-
lonins.
 Però al segon temps, els 
de Viladecans, tot i jugar 
amb dos homes menys van 
donar la volta al marcador 
davant el deliri del públic 
local i la desesperació dels 
balaguerins que veien com 
les coses se li complicaven.
 Al final, el mal va ser me-
nor amb la derrota del Sant 
Cristóbal, que continua 
amb els mateixos punts que 

en els primers minuts de 
partit, i tot i dominar, els 
homes de Jordi Cortés no 
van estar encertats en els 
metres finals, i només al mi-
nut 70, Adrià de falta directa 
anivellava el marcador que 
seria definitiu.

Mikel davant el Sant Ildefons

Jordana disputa una pilota en defensa

19/03/2017

VILADECANS 2
BALAGUER 1

els de la Noguera, però amb 
el “goal average” particular 
favorable.
 Aquest diumenge, els 
balaguerins visiten el camp 
del Sant Cristóbal, abans 
del descans de Setmana 
Santa. El diumenge 23 re-
bran al líder, el Santboià.
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 En el doble despla-
çament del Balaguer 
Villart Logístic a Alacant i 
Cartagena l’últim cap de 
setmana de març, les ba-
laguerines es van impo-
sar amb contundència a 
l’Alicante, però va caure, 
no sense resistència, da-
vant el totpoderós UCAM 
Cartagena.
 En el partit de dobles, 
que acabaria essent 
definitiu, Tingting i Yan 
Lan es veien superades 
per Ramírez i Ekholm per 
3 a 1 (13-11, 11-5, 7-11, 
11-3). I finalment, Yan 
Lan Li, que s’enfrontava 
a Ekholm, després de 
guanyar-li el primer joc 
a la sueca es lesionava i 
s’havia de retirar perdent 
així el partit per 3 a 1 (9-11, 

Segona derrota del Tennis 
Taula Villart Logístic a la pista 
del poderós Cartagena

Balaguer Villart Logístic

Les balaguerines van 
guanyar a l’Alicante 
i aquest diumenge 
s’enfrontaran al Suris 
Calella

El Benjamí A del Club Futbol Balaguer 
es proclama campió de la preferent

Important victòria del Sènior femení del 
CB Balaguer a la pista del Bàsquet Neus

Senior femení del Q2 Consultors CB Balaguer

 La matinal del passat 
dissabte va ser  força 
e m o c i o n a n t  a l  c a m p 
Municipal de Futbol de 
Balaguer amb el partit 
que va disputar el benjamí 
A. L’empat li valia per ser 
campió de la Categoria 
Preferent, però va guanyar 
amb claredat per 3-0 i va 
emportar-se aquest títol, 
el segon per la base del 
Balaguer després de la del 
Juvenil B.
 L’equip està format per 
Joel Andrés, Martí Regué, 
Asier Artell, Jan Peries, David 
Cirjan, Guillem Pallissé, Aleix 
Gertrudix, Àlex Urcan, Eric 
Minayo i Jonatan Rocaspana.

11-0, 11-0, 11-0), quedant 
el marcador final en un 
molt honorable 4 a 2.
 Ara les balaguerines 
n o  t o r n a r a n  a  l a 
c o m p e t i c i ó  d e  l a 
Superlliga fins els dia 8 
d’abril, en que viatjaran 
a Calella per enfrontar-se 
al Suris, un dels millors 
equips de la lliga, on 
es veurà si Yan Lan Li 
s’ha pogut recuperar de 
la seva lesió per tenir 
alguna opció.

 L’equip sènior femení Q2 
Consultors Club Bàsquet 
Balaguer continua la seva 
marxa triomfal per la Sego-
na Catalana, i aquest cap de 
setmana va aconseguir una 
altra clara victòria davant el 
Bàsquet Neus per 52-62.
 Les balaguerines que 
entrena Sergi Llurba conti-
nuen líders amb 22 victòries 
i dues derrotes, a falta de sis 
jornades per l’acabament 
del campionat, i tenint l’as-
cens a tocar.

Benjamí A

L’equip que entrena Jonathan Jiménez no va fallar i 
va vèncer amb claredat el passat dissabte al matí al 
Camp Municipal de Balaguer
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Atletes de l’Estel recullen 11 medalles 
al Campionat de Catalunya d’Atletisme

Atletes de l’Estel

Obertes les inscripcions per la cursa i 
caminada del Posa’t la Gorra 2017

Posa’t la Gorra Balaguer

 El proper diumenge 
7 de maig, es celebrarà 
a  Balaguer  la  segona 
edició del Posa’t la gorra a 
Balaguer.
 Les inscripcions ja estan 
obertes, per la cursa de 10 i 
5 km, i la caminada popular 
de 3 km, pel terme i carrers 
de Balaguer, amb sortides 
i arribada del Parc de la 
Transsegre. Les sortides 
seran esglaonades a partir 
de les 10 del mati.
 El preu d’inscripció 
per participar-hi serà de 
10 euros, portant la gorra 
identificativa de la jornada 
i el pitral numerat amb 
el corresponent xip de 
control. Les inscripcions 

 Les Trail Running Sèri-
es Lleida han inaugurat de 
manera oficial la tempora-
da 2017 amb la celebració 
el passat 26 de març, de 
la 5a edició de la Trail Vall 
d’Àger (TVA), prova orga-
nitzada per l’Associació 
Esportiva Ekke i l’Ajun-
tament d’Àger. La cita, 
que era puntuable per al 
Circuit Català de Curses de 
Muntanya, ha aplegat 250 
participants entre totes les 
seves propostes, i ha tingut 
com a guanyadors Diego 
Cardozo i Anna Farrús. 
 Després de dos proves  
que van servir com a presa 
de contacte amb aquesta 
disciplina però que no 
puntuaven per a l’edició 
del 2017 de les TRS Lleida, 
amb la cita d’Àger sí que 
es va viure la inauguració 
oficial.  E l  C à m p i n g 
Vall d’Àger va ser el 
centre neuràlgic d’una 
jornada que presentava 
una triple proposta: la 

La nevada no va evitar que es 
pogués celebrar la cinquena 
Trail d’Àger

TVA, inicialment de 30 
kilòmetres i amb un 
desnivell positiu de 1.800 
metres, i un any més 
inclosa al Circuit Català 
de Curses de Muntanya; 
la Trail Via Romana (no 
puntuable per les TRS), 
més assequible gràcies 
als 13 kilòmetres de 
recorregut i 506 metres 
de desnivell positiu, amb 
l’atractiu afegit derivat 
de que una gran part 
del trajecte transita 
per l’antiga via romana 
d’Àger; i la nova Marxa 
Via Romana, sobre aquest 
mateix recorregut, però 
sense ànim competitiu, 
per gaudir de la muntanya 
a un ritme lliure. Al final, la 
neu caiguda el dia abans 
va provocar que es retallés 
el recorregut llarg i es 
quedés en 14 kilòmetres 
per preservar la seguretat 
dels corredors, ja que el 
trajecte estava cobert de 
neu en un 90 per cent.

 Dos-cents vint-i-quatre 
atletes de tot Catalunya i 
Andorra van competir en 
el 2n Campionat de Cata-
lunya d’Atletisme en pista 
coberta Acell Special Olym-
pics a Sabadell que va tenir 
lloc el passat diumenge 26 
de març.
 Del Club Esportiu L’Estel 
hi van anar tretze esportis-
tes que van participar en 
curses de 60 metres i en 
llançament de pes.
 Van aconseguir un total 
de set medalles d’or i quatre 
de plata en una gran jorna-
da esportiva.

Trail Vall d’Àger

es tancaran el dia 4 de 
maig, o quan s’arribi a 6.000 
participants. La jornada 
es completarà amb la 2ª 

Fira dels Somnis, el dinar 
popular i també la Nit dels 
famosos que es farà el dia 
abans al Teatre Municipal.
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Aida Alemany guanya la medalla de 
plata amb la selecció catalana de Cros

Aida Alemany (a la dereta)

L’atleta d’Os de Balaguer va entrar en la desena
posició a la prova però van quedar en segona
posició per equips amb Catalunya

Penelles acull la quarta edició de la 
Copa Noguera el dilluns 10 d’abril

Presentació de la Copa Noguera

 La quarta edició de la 
Copa Noguera, organitzada 
per l’Oficina Jove de la 
Noguera, ja està en marxa. 
En l’edició d’enguany, s’ha 
modificat sensiblement 
el format amb l’objectiu 
de fomentar els hàbits 
saludables i  també la 
pràctica esportiva d’aquells 
esports més minoritaris.
 Per aquest motiu, el 
campionat  d ’enguany 
constarà de les següents 
disciplines: mini futbol sala, 
bàsquet 3x3, voleibol, bitlles 
i bàdminton.
 E ls  equips  estaran 
formats per 4 jugadors/es 
i podran ser mixt, femení 
o masculí. Tots els equips 
inscrits hauran de competir 
en  cadascuna  de  les 
disciplines en una lligueta 
i els dos millors classificats 
competiran en la fase final.

 Només per participar en 
el torneig tots els membres 
de cadascun dels equips 
rebran com a obsequi 
una samarreta tècnica de 
l’Oficina Jove.
 A  m é s ,  a  l ’ e q u i p 
g u a n y a d o r  s e  l i  f a r à 
entrega d’un val de 200 

euros a gastar en material 
esportiu en qualsevol botiga 
d’esports de la comarca.
 E l  c a m p i o n a t  e s 
farà el proper dilluns 10 
d’abril, coincidint amb el 
període de vacances de 
Setmana Santa, al municipi 
noguerenc de Penelles.

 La Sala d’Actes de la 
Diputació va acollir el pas-
sat divendres 31 de març, 
el lliurament de premis de 
la Lliga Ponent 2016.
 Pel que fa als guar-
dons, en l’apartat dels 
10 kilòmetres, els dife-
rents premiats van ser 
els guanyadors absoluts, 
Francisco Javier Cebrián 
i Rosamari Carulla, així 
com els vencedors de 
les diferents categories: 
Josep M. Morlans i Mer-
cè Vila (60 anys), Steven 
Sharp i Toni Hermoso (50 
anys), Alexandre Tàssies 
i Elisa Lladós (40 anys), 
Jordi Zaragoza i Marta 
Altisent (sènior) i Axel Da-
niel i Paula López (júnior). 

Lliurament dels guardons als 
campions de la Lliga Ponent 
2016 en 10 i 5 quilòmetres

 E n  q u a n t  a  l a 
c a t e g o r i a  d e l s  5 
kilòmetres, els vencedors 
absoluts van ser Sergi 
Nunes i Mari Sanfeliu. 
També van ser premiats 
Casimiro Ruiz (60 anys), 
Joan Augé i María de 
los Ángeles Castillo (50 
anys), Xavier Térmens i 
Montse Sanmartín (40 
anys), Josep Ma Bergua 
i Laia Santacreu (sènior) 
i Xavier Marqués i Anna 
Sangrà (júnior).
 En l’apartat de clubs, 
el guanyador va ser el 
Running Blau Peten, 
format per Jordi Zaragoza, 
Josep Ma Burgués, 
Gustavo Sánchez i Manel 
Campillo.

 Aida Alemany, atleta 
d’Os de Balaguer, va acon-
seguir la setmana passada 
la medalla de plata amb la 
selecció catalana cadet al 
Campionat d’Espanya de 
cros per autonomies, que 
es va disputar a la localitat 
extremenya de Don Benito, 
en un exigent circuit de 3km 
que els atletes van qualifi-
car de trenca-cames per les 
pujades i baixades.
 L’A ida  Alemany va 
entrar en la desena posició 
a la prova, representant a 
l’equip de Catalunya que 
va finalitzar segon amb 29 
punts, puntuació que va 
permetre a les catalanes 
pujar al segon calaix del 
podi, i guanyar-se la segona 
posició.

Foto de família dels premiats
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 A partir de dissabte  
dia 18 fins al dimarts 21 
de març s’ha  celebrat el 
«Campeonato de España 
Infantil y Júnior de In-
vierno» de natació a les 
instal·lacions CN Santa 
Olaya de Gijón amb la par-
ticipació de 700 nedadors 
de 190 clubs de tot l’estat, 
amb la participació de 
quatre nedadores infan-
tils  del CEN Balaguer.
 A nivell d’equip el 
relleu de 4x200 lliures 
f e m e n í  f o r m a t  p e r 
Alexandra Papell, Laia 
Palacín,  Aurembiaix 
Pifarré i Ares Perera han 
aconseguit una fantàstica 
11a posició estatal i sent 
el 4t equip català.
 En quant a proves 
individuals tenim a la 
nedadora Ares Perera 
que ha millorat posicions  
aconseguint  la  24a 
posició estatal en els 100 
lliures, la 20a en els 800 
lliures i la 22a en els 400 

Quatre nedadores del CEN 
Balaguer al campionat
d’Espanya infantil i junior

Íker Ruíz

Iker Ruíz quart al 
campionat estatal de 
100 metres braça i 
5è de 50 braça i 50 
papallona

lliures infantil del 2002. 
L’Aurembiaix ha estat la 
17a en els 200 lliures i 25a 
en els 400 lliures infantil 
del 2003.
 Íker Ruíz del CEN 
Balaguer ha participat 
aquest cap de setmana   
amb la Selecció Catalana 
de natació adaptada al 
campionat Estatal de 
natació per d’Autonomies 
que s’ha realitzat a Palma 
de Mallorca. L’Iker ha 
aconseguit el 4t lloc 
estatal en els 100 braça, 
també la 5a posició en els  
50  braça i 50 papallona. 
Amb aquests resultats 
a col·laborat amb la 
selecció Catalana.

5 jugadors del Club Escacs Balaguer al 
Campionat de Catalunya per edats

Jugadors del Club Escacs Balaguer

 Cinc joves jugadors del 
planter del Club d’Escacs 
Balaguer jugaran la fase 
f inal  del  CT d’Escacs 
d ’Edats  de  Cata lunya 
durant la pròxima Setmana 
Santa a l’hotel Gran Palas 
de la localitat de la Pineda 
(Tarragona), el campionat 
es divideix en sis categories 
des dels 8 fins als 18 anys.
 E l  t o r n e i g  e s 
d i s p u t a r à  d u r a n t  s i s 
dies jugant un total de 
nou partides de 90’+30” 
d ’ i n c r e m e n t  c a d a 
jugada per jugador.
 Els representants del 
Balaguer són: en Joan 
Barri i en Marc Vendrell 
competint en categoria sub-
10 anys i en Gerard Vendrell, 
l’Àlex Pedra i en Joan Pedra 
en categoria sub-12 anys.

Joan Barri i Marc Vendrell competiran en categoria 
sub-10 i el Gerard Vendrell, l’Àlex Pedra i en Joan 
Pedra en categoria sub-12

Robert Martínez passa uns dies amb 
els premiats del seu Campus a Bèlgica

Participants  en la visita a Bèlgica

 Aquest passat cap de 
setmana, aprofitant que hi 
havia partit de seleccions 
i, tenint en compte que 
e n  R o b e r t  M a r t í n e z 
balaguerí que està com a 
seleccionador de Futbol de 
Bèlgica, va convidar els dos 
guanyadors del campus que 
porta el seu nom i que es 
celebra a la Vall d’Aran, a 
finals del mes de juny.
  Com ja és costum, el 
Robert Martínez  convida 
a dos participants que 
han estat escollits per 
als monitors per la seva 
disciplina, bon fer esportiu 
i conducta, valors que té 
en compte molt el Robert, 
a  gaudir d’una experiència 
inoblidable, aquest cop 
va ser a Brusel·les, ja que 
varia segons on està ell, on 
combinen el tema esportiu 
amb el cultural. 

 E n g u a n y,  d o n a t  a 
que va canviar el seu rol 
d’entrenador de la Premier 
League pel de seleccionador, 
els va convidar a presenciar 
el partit de Bèlgica contra 
Grècia i varen aprofitar, 
també, per a fer una visita 
a la ciutat de Waterloo, 

o n  e s t a v e n  a l l o t j a t s , 
concretament a l’hotel Saint 
Martin’s.
 Amb ells també han 
viatjat els dos coordinadors 
d e l  C a m p u s  R o b e r t 
Martínez, els balaguerins 
Xavier Castellano i en Pau 
Prior.
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Tot s’empega
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tots els mitjans de co-
municació ens parlen de 
la post-veritat, i de la falsa 
notícia que dita d’una for-
ma preconcebuda dóna 
prou tema per no parlar de 
res més. És una pràctica fi-
cada en marxa per l’actual 
president dels Estat Units. 
Pel que diuen els especi-
alistes, fa que quan més 
grossa sigui la falsa notí-
cia més creïble es fa per la 
classe menys afavorida per 
la vida, i no hem d’oblidar 
que són majoria, i d’algu-
na semblant en surt el po-
pulisme, que avui és ben 
nombrós també a Europa.
 Malgrat els mitjans 
per assabentar-nos del 
que passa a l’altra punta 

del món, quan rebem la 
primera notícia curta i un 
xic confosa, desprès d’és-
ser amanida per aquets 
falsaris, es va repetint al-
guna vegada, i així es van 
augmentant els oients i 
els multiplicadors. Altres 
vegades aquesta mitja ve-
ritat és senzillament una 
mentida, però es tracta de 
fer-la ben pública per la raó 
de que el poble la vol escol-
tar, s’aconsegueix espais a 
TV’s i diaris, restant-t’ho a 
l’adversari. I així va rodant 
el món fins que es vulgui i 
no es perdi el desig de con-
fusió.
 El comunisme soviè-
tic va ser una necessitat 
pel seu naixement, però 

va abusar del barró i de la 
mentida, prometent un fu-
tur de mel i mató. I va du-
rar setanta i escaig d’anys. 
D’una manera “sui gene-
ris”, van ser els precursors 
del populisme a la russa 
amb sang i fetge. Aquest 
president dels EEUU, que 
cada dia en fot una, que es 
baralla amb tots els poders 
establerts de la seva nació, 
i no té vergonya en dir les 
cafrades més grosses, des-
conec quan durarà. Però 
la seva victòria la deu a un 
populisme de gent  blanca 
que l’han convertit en el 
seu guanyador, i tenen la 
convicció que renunciant 
a les seves pròpies idees 
en sortiran guanyant. És 
un populisme a la ameri-
cana. Que Déu els escolti, 
i ens tingui a tots baix la 
seva empara. Tot això del 
Trump americà ha vingut 

a tomb perquè aquí tam-
bé tenim la nostra versió 
i em fa sentir amoïnat. 
L’Honorable President de 
la Generalitat en el seu vi-
atge a EEUU, acompanyat 
pel “Ministre d’Assumptes 
Estrangers”, Sr. Romeva va 
dir-ne alguna de grossa. A 
banda de donar una imat-
ge idíl·lica de Catalunya 
cosa que és part de la seva 
obligació. Va retratar a una 
Espanya quasi turca. Tot 
per justificar la seva sem-
pre extremada xerrameca 
repetida com un mantra 
tibetà les raons que no té 
legalment. Ell i el seu partit 
han viscut durant més de 
trenta anys d’un virregnat, 
que van saber fer-se seu 
amb unes eleccions legals 
que van anar guanyant. La 
corrupció i l’entrada a les-
cenari del Sr. Mas, ha anat 
fent decaure el seu paper 

hegemònic, i els dol perdre 
les oportunitats que dóna 
el poder. No poden enten-
dre  el futur des del passat. 
I des de fa més de quatre 
anys que lluiten per a que 
millori la seva sort amb el 
disc de la independència. 
La corrupció ara va agafa-
da de la mentida. Perquè 
comparar Espanya amb 
Turquia és una burda men-
tida. Si no fos així, pel sol 
fet de no respectar el que 
van signar i n’han fruit a 
boca plena, amb el Sr. Er-
dogan, estarien depurats 
i amb estança segura en 
una presó.
 Si es va per aquest 
camí no tardarem gaire a 
veure com el populisme ca-
talà, es converteix en el pal 
de paller que deia el Pujol.

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

 Fa tot just un any el ple 
de la Diputació de Lleida, 
del qual tinc l’honor de 
formar part com a dipu-
tat del Partit Demòcrata, 
va aprovar per unanimitat 
una resolució que instava 
el Govern de la Generalitat 
a la reforma integral de la 
carretera LP-3322, que va 
entre Bellcaire d’Urgell i 
Linyola, tram de carrete-
ra que connecta, a part 
d'aquests municipis, les 
dues capitals de comarca, 
Balaguer i Mollerussa.
 Des del Departament 
de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Cata-
lunya i en veu del mateix 
conseller Josep Rull hi 

Compromís amb la Noguera
Eloi Bergós, President del Partit Demòcrata a la Noguera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

havia un compromís ferm 
d'incloure dins els pressu-
postos de la Generalitat 
aquesta obra, d'uns 5 mi-
lions d'euros. De tots és 
sabut, però, que l'any pas-
sat no es van aprovar els 
pressupostos, després de 
la impossibilitat d'arribar a 
un pacte amb la CUP. Així, 
aquest any de pressupos-
tos prorrogats no s’han po-
gut tirar endavant diferents 
projectes imprescindibles 
per a les nostres comar-
ques.
 El passat divendres el 
conseller Rull va visitar la 
comarca de la Noguera, 
justament la setmana que 
el Parlament aprovava els 

pressupostos pel 2017, i 
amb molt de goig ens deia 
que aquesta actuació tant 
important per a la Noguera 
i també per al Pla d’Urgell 
caminaria endavant. Al-
hora,  comunicava que es 
duria a terme la variant del 
Secà de Balaguer (C-12), 
un tram molt important per 
tal d’alleugerir el volum de 
trànsit de la ciutat de Bal-
guer.
 Des del Partit Demò-
crata volem agrair since-
rament a en Xavier Bergé 
i a en Josep Maria Roigé, 
exalcaldes de Bellcaire 
d’Urgell i de Balaguer, res-
pectivament, la feina feta 
per tal que avui aquestes 
actuacions puguin esde-
venir una realitat. Per cert 
que als dos municipis 
Convergència va guanyar 
les últimes eleccions mu-

nicipals però pactes pos-
telectorals ens van deixar 
fora del govern municipal. 
També cal fer un agraïment 
a  l'exvicepresidenta Joana 
Ortega i al conseller Santi 
Vila per la seva aposta de-
cidida a favor de la variant 
de Bellcaire.
 El conseller Rull va pre-
sidir un Consell d’Alcaldes 
i, entre altres, a més de 
parlar dels temes exposats 
també va donar suport al 
govern del Consell Comar-
cal en la lluita per augmen-
tar el reciclatge i la recolli-
da selectiva de residus que 
es promou des del Consell 
per a la millora de la soste-
nibilitat del medi ambient.
 Per altra banda, el conse-
ller Josep Rull també va 
escoltar les demandes dels 
alcaldes que demanem po-
der esmenar la  Llei d’Ur-

banisme per tal que aten-
gui les diversitats que té el 
nostre territori. El conseller 
va recollir les totes les pro-
postes i va afirmar que la 
futura Llei del Territori en 
que està treballant el Go-
vern intentarà solucionar 
gran part dels problemes 
urbanístics dels ajunta-
ments, en especial els dels 
municipis petits. 
 Des del Partit Demòcra-
ta de la Noguera agraim al 
conseller Rull la seva sen-
sibilitat envers la nostra co-
marca. És una persona que 
sentim propera i estimada, 
i ell ens ho correspon cada 
vegada que ho necessitem.

..............................................

www.revistagroc.com
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 Uns quatre-cents 
escolars dels diferents 
centres educatius de 
Balaguer, van participar 
a la Fira de Jocs de Pati, 
programada dins del Pla 
Municipal de Dinàmica 
Educativa, coorganitzada 
per l’Ajuntament de Ba-
laguer i el Centre de Re-
cursos Pedagògics de la 
Noguera i que enguany 
ha arribat a la 23 edició.
 E ls  escolars  van 
poder practicar un total 
de 14 jocs de carrer, que 
ja havien practicat al 
pati de l’escola, com el 
mocador, la rila, anar 
de compres, carreres de 
sacs, etc.
 L’activitat va comptar 
amb la participació de 
diferents professors 
d’educació física de les 

Quatre-cents alumnes dels 
centres de Balaguer a la Fira 
de Jocs de Pati i de Carrer

Fira de Jocs de pati

L’activitat que arriba 
a la 23ena edició està 
dins del Pla Municipal 
de Dinàmica
Educativa

escoles de Balaguer i 
tècnics de la regidoria 
d’esports que van donar 
suport a l’organització.
 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.

L’escriptor Josep Gòrriz amb els alumnes 
del centre Gaspar de Portolà

Josep Gòrriz a Gaspar de Portolà

Lluís Llach parla del procés sobiranista 
en una sala d’actes plena de gom a gom

Lluís Llach a Balaguer

 El diputat al Parlament 
de Catalunya, Lluís Llach, va 
parlar el passat 31 de març 
a Balaguer,  de Catalunya 
com un país nou, un país 
millor, una conversa sobre 
procés constituent i parti-
cipació ciutadana.
 Lluís Llach va congregar 
més de 250 persones a la 
Sala d’Actes. L’acte és un 
dels molts  que l’ANC de Ba-
laguer organitzarà al llarg 
d’aquest any amb motiu del 
procés sobiranista.

 El passat dimarts 28 de 
març, l’escriptor terrassenc 
Josep Gòrriz va compartir 
una agradable estona amb 
els alumnes de 5è i 1r, que 
han llegit els seus llibres, 
“En Roc & companyia” i 
“La Cira” respectivament. 
El fòrum amb els autors és 
una molt bona experiència 
literària que permet el 
contacte directe entre 
lectors i escriptors. A l’escola 
aprofiten tots els moments 
per crear situacions  de 
comunicació i espais per 
a parlar del que han llegit 
i del què significa, i això 
millora si es pot fer amb els 
mateixos escriptors.

Va compartir una estona amb els alumnes de 1r i 5è 
que durant les darreres setmanes han llegit dues de 
les seves obres a classe
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 La Casa de Andalucia 
de Balaguer, prepara la 
seva Feria de Abril pel 
proper dissabte 22.
 Enguany arriba a la 
tercera edició, i la prin-
cipal novetat és el canvi 
d’ubicació que es farà a 
l’Avinguda Països Cata-
lans davant de l’escultura 
del Morter.
 A partir de les 10,30 del 
mati es farà el tradicional 
“ p a s a c a l l e s ”  a m b 
sortida des de la Plaça 
del Morter, la Passarel·la 
nova, carrer del Miracle, 
Plaça Mercadal, carrer 
d’Avall i Sant Jaume, 
Pa s s a r e l · l a  v e l l a , 
Avinguda Pere III, carrer 
Sanahuja, c/ Barcelona, 
Passeig Estació i retorn 
a l ’Avinguda Països 
Catalans a la Plaça del 

La Casa de Andalucia de
Balaguer celebra la 3a Feria 
de Abril el proper 22 d’abril

Feria de abril de l’any passat

Enguany com a
novetat és el canvi 
d’ubicació a l’Avda. 
Països Catalans
davant el Morter

Morter, on a partir de les 13 
hores començarà la Missa 
Rociera, oficiada per 
Mossèn Jordi Profitós.  
 Després de la Missa 
hi haurà el dinar popular 
seguit  d’actuacions 
musicals del Coro Rociero 
“Pastora y Reina”, el Grupo 
de baile “Amanecer”, 
C a n c i ó n  e s p a ñ o l a 
“Carmen Carrasco”, al 
toque de “Castañuelas 
Mari luz”  de Sanata 
Coloma de Gramanet i la 
cantora de copla Maribel 
Múñoz, entre altres.

Durant la Setmana Santa torna la
“Recerca d’Or en família al Centre de l’Or

L’Associació D’art 4 organitza una segona 
Fira d’Art al carrer per aquest Sant Jordi

Fira d’Art al Carrer

 El Centre d’Interpretació 
de  l ’Or  de l  Segre  de 
Balaguer organitza durant 
els dies de Setmana Santa  
l’activitat «Recerca d’Or 
en família»  una proposta 
única, emocionant i  molt 
divertida que convida els 
visitants, tan grans com 
petits,  a viure durant una 
estona l’experiència dels 
autèntics buscadors d’or 
del Segre.
 L’activitat, que tindrà 
una durada aproximada 
d’una  hora,  constarà 
d’un recorregut guiat  per 
l’espai expositiu seguit 
d’un taller de recerca d’or 
a la zona  dels safareigs 
on s’aprendrà la tècnica 

artesanal  per  separar 
l’arena de les partícules 
d’or que, a l’acabar, tothom 
podrà endur-se a casa com 
un record de la visita.
 Com a novetat, enguany 

també es realitzarà l’activitat 
infantil  «Descobrim el 
riu i la bultra», una visita 
dinamitzada que aproparà 
als nens i  els animals que 
viuen al voltant del Segre.

Centre d’Interpretació de l’Or

 L’Associació D’Art 4 de 
Balaguer organitza, per a 
la Diada de Sant Jordi, una 
segona «Fira d’art al carrer». 
 Serà a la plaça del 
Mercadal des de les deu 
del matí fins a les nou de 
vespre i hi participaran 
diversos artistes plàstics  
en disciplines ben diferents 
com la ceràmica, forja, 
aquarel·la, escultura, pintura i 
caricatura. D’aquesta manera 
es donarà una altra dimensió 
a la festivitat de St. Jordi.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------
TALLER DE BALAGUER, 
busca mecánico con ex-
periencia. Traer Currícu-
lum en la calle Noguera 
Pallaresa, 66 de Bala-
guer.
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
ES DONEN classes 
d’anglès de primària, 
ESO i Batxillerat. Raó: 
698383277.
------------------------------------
SE OFRECE señora 
para cuidar niños o 
gente mayor. A me-
dia jornada, a jornada 
completa o posibilidad 
de ser interna. Con 
experiencia y buenas 
referencias. Razón: 
650881180.
-----------------------------------
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.
-----------------------------------

S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos 
de bodes, bateigs, co-
munions o qualsevol 
altre esdeveniment 
per tenir un record. 
Àmplia experiència en 
el sector audiovisual. 
Demana pressupost, 
sense compromís. 
Contacte 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.
-----------------------------------
VENDA de terrenys 
de 3.100 i 3.500 m2 al 
Camí Horta d’Amunt, 
a 5 minuts de Balaguer 
caminant. Regadiu. 
Raó: 609352267.
-----------------------------------
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.
-----------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de dos parcel·les 
al Secà de Balaguer. 
Primera: 0,594 ha, 
zona reparcel·lada. 
Segona: 1,3314 ha, a 
peu de la nova vari-
ant de Balaguer. Preu: 
40.000€. Raó telèfon: 
653791853.
-----------------------------------
VENDA xalet unifa-
miliar a sis minuts de 
Balaguer. Parcel·la 
urbanitzada de 2.300 
m2, amb piscina i bar-
bacoa. Excel·lent si-
tuació. Venta de par-
ticular a particular. 
Donem informació 
personalitzada. Raó 
telèfon: 679212459.
-------------------------------------
ES VEN pis de 115 m2 al 
c/ d’Avall, 28. Totalment 
reformat. Amb vistes 
al riu, 3 habitacions, 
bany, aseo i rebost. Raó 
telèfons: 609135472-
656826568.
-------------------------------------
VENC pis a l’Avingu-
da Països Catalans, 
3 habitacions. Raó 
telèfons: 973446011-
629725009.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a 
Balaguer, per no poder 
atendre. Raó informa-
ció: 635462437.
-------------------------------------

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 fotos 
antigues. També tot 
de coses relaciona-
des amb la ciutat de 
Balaguer. Raó telèfon: 
676803205.
-----------------------------------

(ARTDEFENIX) Per-
sones de confiança i 
de casa. Buidem pi-
sos, trasters, magat-
zems... No llencis res, 
recollim tot allò que 
no facis servir. Raó: 
649232923.
-----------------------------------
ES VEN bicicleta de 
BTT d’adult. Marca 
Conor. Frens de disc i 
suspensió davantera.  
Raó: 667476172.
-----------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció, us po-
deu adreçar a la nostra 
oficina, c/ Sant Lluís, 
36-38 altell, al telèfon 
973448273 o al web: 
www.revistagroc.com
------------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

De les 8 de la tarda del 6 d’abril a les 8 de la tarda del 13 d’abril  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 d’abril a les 8 de la tarda del 20 d’abril  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 20 d’abril a les 8 de la tarda del 27 d’abril  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Telèfons útils
ÀGER

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

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

EVA CAMPIÑEZ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

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

SORTIDES ARRIBADES

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

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

SORTIDES ARRIBADES

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

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

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

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

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              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
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