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Amb el suport de

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

S’apropa, i amb exactitud i precisió absoluta, una
nova edició de la que darrerament hom anomena Fira
Q. Una fira que, en els últims decennis, ha estat a la
recerca d’una identitat (fira
agrícola i/o ramadera, de la

Arriba una nova edició de Fira Q Balaguer. Una Fira
Q Balaguer renovada que ha de donar suport als sectors
econòmics que puguin estar representats en aquest
certamen firal, un dels més importants de les comarques
de Lleida.
Malgrat els temps que estem vivint, la Fira ha de ser una
eina molt potent de promoció econòmica, que ha d’estar al
costat dels expositors per a satisfer les seves expectatives.
Les fires són reflexos fidels de les situacions
econòmiques i culturals d’un territori i per això, també
en els moments difícils, volen ser fidels al compromís de
facilitar la promoció dels expositors i dels seus productes,
com també aconseguir el màxim possible de visitants
atrets per les novetats d’una nova edició.
Les fires han de ser eines de promoció i activació
d’entorns. I com que els entorns, els mercats i les societats
també canvien i van evolucionant amb el temps, les fires
estan obligades a anar incorporant les respostes a aquests
canvis en les seves ofertes, com també en les seves
maneres de ser i funcionar.
En qualsevol cas, per aconseguir l’èxit d’una fira, hi
ha tota una sèrie de grans factors com la representativitat
de l’oferta del sector o sectors de referència; l’atracció
quantitativa i sobretot qualitativa de la demanda dels
visitants; la generació de negoci i promoció econòmica
del territori; l’aportació de valors afegits al punt de trobada
entre oferta i demanda a través d’elements de coneixement,
formació, interacció, caràcter lúdic... i la innovació, amb
la incorporació permanent de novetats que vagin captant
les necessitats i tendències de futur.
Bona Fira 2017.

mel, de la construcció...).
Ara bé, si hom observa minuciosament com funciona el rellotge del campanar
de Santa Maria, segurament que aquest fet dóna
per organitzar una nova
fira i amb una denominació del tot genuïna: la P de
Puntualitat. Encara que les
agulles marquin uns deu
minuts d’avançament sobre l’hora real –deuen ser

aquells que hom atribueix
a la cortesia- quan arriba el
moment del toc, tant dels
quarts com de les hores,
aquest no es produeix fins
que la minutera no ha ultrapassat el mateix lapsus
de temps. No us sembla un
prodigi a patentar? I és que
amb el rellotge del campanar, mai ningú, tard, no
farà!
------------------------------------------
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FIRA Q

Arriba la Fira Q Balaguer 2017 durant
els dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig
Enguany torna el sector
de l’automòbil, ubicat
en una carpa annexa al
pavelló, presentant una
novetat per firma
FIRA Q Balaguer
obrirà les seves portes el
dissabte dia 29 d’abril fins
al dilluns 1 de maig, en
horari de 10 del mati fins a
les 20.30 del vespre, sense
tancar al migdia, oferint a
tots aquells visitants un
servei de restauració de la
mateixa fira.
Amb una seixantena
d’activitats, entre
d e m o s t r a c i o n s ,
presentacions de
productes, xerrades,
tallers, receptes,
desfilades, concursos...
distribuïdes paral·lelament
en els diferents sectors
que configuren la fira
d’enguany.
El visitant a la Fira Q
Balaguer podrà conèixer
de primera mà totes les

Edició anterior de Fira Q

novetats i escollir entre
les diferents accions promocionals segons els seus
gustos i necessitats, amb
la voluntat que Fira Q esdevingui una eina de promoció econòmica, dinàmica i
engrescadora de la capital
de la Noguera.
La Fira enguany ha
aportat varies novetats,
així com el retorn del sector de l’automòbil amb una
carpa annexa al pavelló,
on cada firma presentarà
un vehicle, el més nou
d’aquest any.

Sector Restauració i Gastronomia

Activitats paral·leles
com la segona Fira J Balaguer, la fira dels joves
que es farà al Molí de l’Esquerrà el dissabte a la nit,
a partir de les 23.45 h.
El Parc Astronòmic del
Montsec, oferirà un taller
d’observació del sol amb
telescopis de la mà dels
seus monitors, els tres
dies a les 12 del mati, a
l’esplanada de fora del
pavelló. Actuacions musicals itinerants es podran
gaudir durant els tres dies,
de la mà de Dj. Lokito amb
música Chill-Out i també
superhits de la mà de Ben
Ji & Brau Lee, al migdia a
la zona de la restauració.
El diumenge a la nit es
farà la Nit de l’expositor
amb sessió de música
dels anys 80 a càrrec de
Dj. Lokito, a la zona de
demostracions del sector
de restauració.
L’acte d’inauguració
serà el dissabte a les 12
del migdia i la cloenda es
farà el dilluns a les 7 h. del
vespre.

SECTOR COMERÇ I SERVEIS
Dissabte 29 d’abril
10.45 h. Xerrada sobre els tractaments dentals, a càrrec
de Clínica Dental La Noguera.
11.45 h. Seguretat wifi i privacitat. Consells de
navegació i xar xes domèstiques a càrrec de
Compsaonline, serveis informàtics.
12.45 h. Presentació de la nova botiga a Balaguer i
demostració referent a la sanitat animal, a càrrec de
Relamidos Balaguer (Sala B altell pavelló).
13.00 h. Presentació de la nova pàgina web del
Diari Digital comarquesdeponent.com, a càrrec de
Comarques de Ponent.
16.45 h. Solucions per a la mobilitat i l’accessibilitat,
a càrrec de Mecano Camp (al mateix stand).
17.00 h. Tours personalitzats i realitat virtual. Noves
oportunitats de negoci, adreçat a immobiliàries, sector
turisme, interiorisme, entre altres. A càrrec de Guia
Balaguer-Lleida Tours 360 (Sala B, altell pavelló) .
17.45 h. Audició acústica a càrrec dels alumnes de
l’Escola Municipal de Música de Balaguer.
18.00 h. Agriculum. Com realitzar el quadern
d’explotació de forma senzilla, a càrrec d’Agrosolucions
Ponent (Sala B, altell pavelló).
18.30 h. I si existís un mètode que t’oferís la possibilitat
de tenir 96 combinacions al teu armari amb tan sols
19 peces de roba? Estàs preparat/da per a sentir-te
especial i fer que la teva actitud et permeti aconseguir
tot allò que et proposes? Doncs ho tens fàcil,
t’ensenyarem quelcom que marcarà la diferència entre
tu i els altres. A càrrec de Sònia Morell, Assessora
d’estil i Personal Shopper i Silvia Montané, Educadora
emocional de T’he Trobat.
19.30 h. Presentació i making-off del videojoc de la
Transsegre, a càrrec de l’Informàtik.
Diumenge 30 d’abril
11.00 h. Audició acústica a càrrec dels alumnes de
l’Escola Municipal de Música de Balaguer.
11.30 h. Noves formes de mirar la TV. Continguts
multipantalla, a càrrec de TV Balaguer.
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FIRA Q

El sector comercial continuarà amb les
vistoses desfilades de moda al pavelló
El sector del comerç
i serveis és un dels més
clàssics a la Fira, però
ens sorprendrà amb gran
quantitat de demostracions,
presentacions de nous
productes i de nous
establiments que s’estan
implantant a la ciutat de
Balaguer.
Dins del sector tindrà
una especial rellevància la
passarel·la de les desfilades
de moda, una de les
activitats més seguides
pels visitants de la fira i que
les podran gaudir durant el
diumenge i dilluns tant al
mati com a la tarda, amb
diferents cases comercials
de la ciutat que exposaran
les seves novetats, en
moda d’home, dona i
infantil així com també els
complements.

Una de les novetats d’enguany de Fira Q Balaguer, és
el retorn del vehicle nou als pavellons després de 12
anys amb els concessionaris de Balaguer
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SECTOR COMERÇ I SERVEIS
Diumenge 30 d’abril
12.30 h. Desfilada de Moda i Complements a càrrec de
l’Agència Il·lusions de Mollerussa, amb els comerços:
Joima, Logiesport, Camiseria Borràs, Merceria Bonet,
Le Coquett, It’s Only, Crash Balaguer, Indiana, Gemma
Íntim, Cebado, Natural Òptics.
13.00 h. Demostració i prova de bicicletes híbrides
(elèctriques), a càrrec de Cicles Motors Pedra
(Esplanada de fora el pavelló).
17.00 h. Audició acústica a càrrec dels alumnes de
l’Escola Municipal de Música de Balaguer.
18.00 h. Repetició Desfilada de Moda i Complements.
19.30 h. Sessió fotogràfica professional a càrrec de
l’Agència Il·lusions.
Dilluns 1 de maig
11.30 h. Audició acústica a càrrec dels alumnes de
l’Escola Municipal de Música de Balaguer.
12.30 h. Repetició desfilada de Moda i Complements.
18.00 h. Desfilada de Moda i Complements.
18.00 h. Reportatge fotogràfic de la desfilada a càrrec
de Fotografia Bergé.
19.00 h. Audició acústica a càrrec dels alumnes de
l’Escola Municipal de Música de Balaguer.
19.30 h. Treballar en el món dels videojocs, a càrrec
de l’Informàtik.

Desfilades de moda
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Els amants de la gastronomia
participaran del III Concurs de Cuina

SECTOR PRODUCTE DE PROXIMITAT, MOSTRA
CULINÀRIA, ALIMENTS DEL TERRITORI I TU,
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Dissabte 29 d’abril

Per tercer any consecutiu
s’ha organitzat el III Concurs
de cuina Fira Q Balaguer “De
la nostra terra al plat”, el diu-

menge a la tarda preparant
receptes amb una única
condició, que hi hagi algun
producte de proximitat. Amb

Participants del Concurs de Cuina de 2016

un jurat qualificador d’alt
nivell format per Joel Castanyé, propietari del restaurant
la Boscana amb una estrella
Michelin; Jordi Martínez,
sommelier de Selectewinestore, millor sommelier de Catalunya i Andorra de caves i
espumosos ‘17 i sotscampió
d’Espanya al concurs Nariz
de Oro ‘13; Lluís Bonillo,
cap de cuina i propietari
de l’Aula Gastronòmica de
Lleida; Gonzalo Ferreruela,
cap de cuina i propietari del
restaurant Ferreruela. Cuina
de mercat i Bobby Cabral,
cap de cuina del restaurant
Monestir de les Avellanes.

Durant el dissabte es farà la jornada
Tècnica de la mel i el concurs de mels

Jornada de la mel de l’any passat

Dissabte es celebrarà la
XI Jornada de la Mel, amb
la presentació d’AVESPA
(l’Associació de Veterinaris
Especialistes en Sanitat i
Producció Apícola). Seguidament presentació del nou
pla sanitari de les abelles.
Es parlarà sobre la gestió de residus zoosanitaris
(medicaments) i també de
l’etiquetat i qualitat de la
mel.
La sessió clourà amb
un debat, el lliurament de
premis i un dinar.

10.45 h. Maridatge de vi amb tast de formatge, a càrrec
del Celler de Cal Rubió de Sòls.
12.00 h. Taller de degustació de mels monoflorals i mels
gourmet, a càrrec de Torrons i Mels Alemany.
17.00 h. Tast guiat de cacau i degustació de 8 xocolates
veganes (amb llet vegetal), a càrrec de Diana Mejía, de
Xocobonar.
18.00 h. Tast i degustació de productes locals de cuina
de proximitat, a càrrec de l’Assoc. Noguera de Cuina.
19.30 h. Maridatge de cervesa artesana amb patates
procedents d’agricultura ecològica certificada, fregides
exclusivament amb oli d’oliva verge extra de Les
Garrigues, amb un punt de sal de les Salines de la
Trinitat (Deltebre), a càrrec de Cerveses Ponent i MeiàXips Trumfos del Montsec (Vilanova de Meià).
Diumenge 30 d’abril
12.00 h. Elaboració de mató artesà i ecològic de cabra,
a càrrec de Formatges Vilavella.
13.00 h. Tast de cerveses, a càrrec de La Vella Caravana.
17.00 h. Pa de fetge amb herbes, a càrrec de Xolís
d’Adons.
18.30 h. Elaboració d’una xocolata de fa 400 anys (S.
XVI al XIX), a càrrec de Xocolata Aynouse.
19.30 h. Tast de mels, a càrrec de l’Assoc. Apicultors.
Dilluns 1 de maig
11.00 h. Tast de guiat i degustació de panadons de
Lleida i la Franja de Ponent, a càrrec de Lo+bo de Lleida.
12.00 h. Tast guiat i degustació de formatge artesà, a
càrrec de Formatges Clua.
17.00 h. Xerrada col·loqui sota el títol “Aliments i Salut”,
a càrrec del Molí de les Tinalles.
18.00 h. Tast guiat i degustació de la típica coca de
forner, a càrrec de Lo + bo de Lleida.
191.00 h. Tast d’Olis de l’Associació de Molins d’Olis
de la Noguera.
XXXII Mostra de Coques de recapte i samfaina,
durant els tres dies a càrrec dels diferents forners
de la comarca, organitzat per l’Assoc. Gastronòmica
i Cultural del Comtat d’Urgell.

F I R A Q <<

Els més petits de la casa aprendran a
cuinar a l’espai Petit Xef de Fira Q
Des del dissabte fins el
dilluns, l’espai infantil “El
petit xef”, estarà dedicat a
diferents activitats per a divertir als més petits. A part

de cuinar, es faran alguns
tallers molt pràctics, com
ara un taller de costura i
també un de salut bucodental.

Espai “El petit xef”

Un espai on els petits
de la casa poden aprendre
coses i també deixar anar la
seva creativitat. Les activitats es centren en diferents
franges d’edats. Grups per
infants de 0 a 8 anys i altres
que engloben els de 4 fins a
12 anys.
Una audició de música
per part dels alumnes de
l’escola de Municipal de
Música de Balaguer obrirà
el dissabte al mati, les diferents activitats que es faran
els tres dies que durarà
Fira Q, un espai on tots els
sectors i tots els públics i tenen cabuda, amb diferents
espais i activitats.
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SECTOR RESTAURACIÓ I GASTRONOMIA
Dissabte 29 d’abril
12.30 h. Presentació del llibre “La cuina dels dijous” de
Josep Maria Morell.
17.00 h. Bunyols de bacallà casolans a duo de salses,
a càrrec del xef Bobby Cabral del Monestir de les
Avellanes.
18.00 h. La cuina Q del Cal Xirricló, a càrrec del
restaurant Cal Xirricló.
19.00 h. L’hort de Getsemaní (una recreació de l’hort
de Getsemaní en una amanida), a càrrec del Tastet
del Reng.
Diumenge 30 d’abril
11.30 h. Taller de l’Associació Gastronòmica Amics
de l’Ibèric de Balaguer: “Com escollir un pernil i com
manipular-lo a casa per la seva perfecta conservació,
a càrrec del Mestre Tallador Manel Pérez.
12.30 h. Tast de vins biodinàmics, a càrrec del celler la
Gravera organitzat per l’Associació Gastrobar.
17.30 h. Taller de pernil a càrrec del Mestre Tallador
Manel Pérez.
18.30 h. III Concurs de cuina de proximitat de Les Terres
de Ponent, de la nostra terra al plat.
Dilluns 1 de maig

ESPAI INFANTIL EL PETIT XEF
Dissabte 29 d’abril
11.30 h. Audició acústica
a càrrec dels alumnes de
l’Escola Municipal de Música
de Balaguer.
12.30 h. Espectacle infantil
Nyam Nyam, a càrrec de
la Companyia DaquiDalla.
Dirigit a infants de 0 a 8 anys.
17.30 h. Taller de costura
adreçat als més petits de la
casa on ensenyarem a cosir
botons i fer els primers punts.
A càrrec de Brodats Paquita.
18.30 h. Taller de salut
bucodental a partir del conte:
La dent feliç. A càrrec de
Clínica Dental de la Noguera.

Diumenge 30 d’abril

Dilluns 1 de maig

10.30 h. 1r Taller d’Elaboració
d’un timbal de Fruita de
Proximitat amb poma i pera
de la Terra Ferma, a càrrec del
Petit Xef. Dirigit a pares i fills
de 4 a 12 anys.
11.30 h. 2n Taller d’Elaboració
d’un timbal de Fruita.
12.30 h. 3r Taller d’Elaboració
d’un timbal de Fruita.
16.30 h. 1r Taller Aprenem a
fer la nostra coca de samfaina
de Balaguer, a càrrec del Petit
Xef. Dirigit a pares i fills de 4
a 12 anys.
17.30 h. 2n Taller Aprenem
a fer la nostra coca de
samfaina.
18.30 h. 3r Taller Aprenem a fer
la nostra coca de samfaina.

10.30 h. 1r Taller Preparem
una peça de Lego amb
fondant a càrrec del Petit
Xef. Dirigit a pares i fills de
4 a 12 anys.
11.30 h. 2n Taller Preparem
una peça de Lego amb
fondant.
12.30 h. 3r Taller Preparem
una peça de Lego amb
fondant.
16.30 h. 1r Taller Aprenem
a fer cookies de xocolata, a
càrrec del Petit Xef. Dirigit
a pares i fills de 4 a 12 anys.
17.30 h. 2n Taller Aprenem
a fer cookies de xocolata.
18.30 h. 3r Taller Aprenem
a fer unes cookies de
xocolata.

11.00 h. Jornada: “El porc de qualitat amb beneficis
saludables”, a càrrec del Sr. Joel González (investigador
dels aliments del IRTA) i d’en Lluís Baró (responsable
de producció de Baró Germans SA), organitzat per
l’Associació Gastronòmica Amics de l’Ibèric de
Balaguer i restaurant Racó Ibèric.		
>>
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Una vintena de pastissers participen a
la Mostra de Coques de Samfaina
A Fira Q Balaguer no hi
pot faltar la coca de recapte
i samfaina dels diferents
forners de Balaguer i
comarca de la Noguera, una
mostra molt esperada pels
visitants i que formen part
de la Mostra que organitza,
l’Associació Gastronòmica i
Cultural del Comtat d’Urgell,
tot adquirint un tiquet de 4 €.
El tiquet dóna dret a
tastar diferents tipus de
coques de samfaina i recapte
elaborades de maneres
diferents pels forners de la
zona, acompanyat d’una
beguda i a un cafè.

SECTOR RESTAURACIÓ I GASTRONOMIA
Dilluns 1 de maig
11.00 h. La Gastrimàrgia, guanyadora de la Tapa de
l’Any a Catalunya, a càrrec del Tastet del Reng.
12.00 h. Show cooking, a càrrec del restaurant Les
Roquetes.
13.00 h. Tast de carn de porc del Baró, a càrrec del
cuiner Toni Jiménez del Restaurant el Tastet del Reng.
17.30 h. “Tropicana i Entrepà havaner”, a càrrec de
Bar 1900.
18.30 h. Parament i decoració de taules, a càrrec de
l’Staff Finca Divina Pastora.
19.30 h. Presentació de la tapa Petxina variada amb
pernil ibèric i emulsió de romaní a càrrec de Mic-Mac
i Racó Ibèric.

SECTOR DE L’HABITATGE I CONSTRUCCIÓ
Dissabte 29 d’abril
Mostra de coques de samfaina i recapte

La Fira acollirà la jornada “El porc de
qualitat amb beneficis saludables”

12.00 h. Solucions d’integració d’àudio a càrrec d’Àlex
Juárez de l’empresa Seesound i Check Systems.
17.00 h. Xerrada sobre consells i mesures senzilles
per l’estalvi energètic en instal·lacions domèstiques, a
càrrec de l’inspector tècnic Miguel A. Chavero
18.00 h. Acondicionament acústic de locals i sales, a
càrrec d’Àlex Juárez de Seesound i Check Systems.
19.00 h. SATE, sistemes d’aïllament per l’exterior. Com
aïllar, estalviar energia i renovar la façana amb un
mateix sistema, a càrrec de Big Mat Ochoa.
Diumenge 30 d’abril

Durant la jornada es
presentarà el nou
producte “Lo pernil de
Ponent” de Baró
Germans S.A.

11.00 h. Xerrada sobre exercicis simples per ajudar-nos
a un bon descans, a càrrec del fisioterapeuta Jaume
Cases i amb la col·laboració de Racó dels Somnis.
12.00 h. Xerrada sobre l’autoconsum: panells solars
híbrids i recàrrega d’automòbils a càrrec de Fornes.
Dilluns 1 de maig

Una de les principals
novetats de la Fira serà
la Jornada sobre «El porc
de qualitat amb beneficis
saludables» que constarà
de 3 blocs, que es faran
el dilluns a la Sala A de
l’altell del pavelló, dins les
activitats en el Sector de
Restauració i gastronomia.
El primer bloc parlarà sobre
«La Carn de porc: per a
una dieta equilibrada». El
segon sobre «El porc ibèric:

19.00 h. Taller floral de com fer un ram, a càrrec de
Rapiplant.

Lo pernil de Ponent

plaer i salut», i el tercer que
presentarà el «Porc del Baró:
qualitat, proximitat i aliment
saludable».
La jornada correrà a
càrrec del Sr. Joel González,
Investigador dels aliments

del IRTA i d‘en Lluís Baró,
responsable de producció
de Baró Germans, S.A. i
organitzada per l’Associació
Gastronòmica Amics de
l’Ibèric de Balaguer i
Restaurant Racó Ibèric.

Durant els tres dies, demostració del Pany d’entrada
invisible per l’exterior, a càrrec de Fusteria Durany i
Concurs de Dibuix Infantil, a càrrec de Nortehispana
Seguros (als estands corresponents).
En aquest espai gaudirem de l’exposició: L’Arquitectura,
vehicle de modernitat. Balaguer anys 60, produïda pel
Museu Comarcal La Noguera i elaborada per Mercè
Bosch i Roma, arquitecta. També s’anirà projectant a
la Zona de Demostracions en horaris lliures.

P U B L I C I T A T <<
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L’Ajuntament estalviarà més del 20 %
en les tarifes de gas natural
L’Ajuntament de Balaguer i l’Institut Municipal
Progrés i Cultura (IMPIC)
s’han adherit a l’Acord marc
de subministrament de
gas natural destinat a les
entitats locals de Catalunya
en el marc de la central de
compres de l’Associació
Catalana de Municipis.
L’empresa adjudicatària
d’aquest acord marc és
Endesa Energia SAU i per
l’Ajuntament de Balaguer i
l’IMPIC suposarà un estalvi
de més del 20% respecte el
preu actual de les tarifes
més utilitzades per l’Ajuntament.

L’Ajuntament s’ha adherit a l’Acord marc de
subministrament de gas de la central de l’ACM

Nou Pla d’ocupació amb 30
treballadors de l’atur durant
6 mesos al Centre Històric
Un
nou
Pla
d’Ocupació donarà
feina a Balaguer a trenta
persones, que en aquests
moments estan a l’atur, a
partir del passat dimarts.
Amb aquest nou pla,
l’ajuntament executarà
una nova fase de millora
i rehabilitació de façanes
al Centre Històric, des
del programa ‘Treball als
barris’.
Les actuacions
aquest cop es faran als
carrers Sant Josep i

S’estant arranjant les
façanes dels carrers
Sant Josep i Teixidors
i s’acaben feines no
acabades
Teixidors.
Una altra de les
vies on es preveuen
rehabilitar façanes és
el carrer Botera i es
preveuen acabar els
treballs pendents.

Balaguer

Recepció de l’Ajuntament al Restaurant
Tastet del Reng pel premi a la millor tapa

Recepció a l’ajuntament

L’Alcalde de Balaguer i
la regidora de comerç de
l’Ajuntament van rebre als
propietaris del Restaurant
el Tastet del Reng, per
felicitar-los després de que
la seva tapa «Gastrimàrgia»
hagués guanyat el primer
premi de la Tapa de l’Any
de Catalunya, en el concurs
celebrat a la ciutat de
Sitges.
També els van lliurar
una litografia de l’artista
balaguerí, Arnau Torrente.

Participants al nou pla d’ocupació
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Trobada dels voluntaris/es i entitats
que participen al projecte Àgape
Han beneficiat prop de 1500 persones i s’han
repartit 130 mil quilos d’aliments durant el 2016

Voluntaris d’Àgape

El passat divendres 31
de març va tenir lloc una trobada de les entitats i de les
persones voluntàries que
contribueixen a fer possible
el projecte Àgape-Aliments
Solidaris de la Noguera.
Durant 2016 hi han
hagut un total de 1.499
persones beneficiàries. Pel
que fa al volum d’aliments,
s’han distribuït un total
de 130.840 Kg, i d’aquests
54.494 provenien de les
campanyes de recapte i la
resta de quilos provenien
de la Unió Europea. Tots
aquests aliments es
distribueixen al Centre de
Distribució de Balaguer.

Campanya de Càritas per a que es marqui
les dues caselles solidàries de L’IRPF
Càritas ha presentat la
campanya de la declaració de
la renda “millor2 de Càritas”,
on intenten conscienciar
a les persones que han
de fer la Declaració de la
Renda durant les properes
setmanes que marquin les
dues caselles d’assignació
solidària per ajudar a tots els
més desfavorits de la nostra
societat.
La campanya vol
conscienciar de la necessitat
d’aquesta ajuda solidària.

Cartell campanya

Balaguer va celebrar el Dia
Mundial de la Salut amb una
xerrada sobre la depressió

Xarrada al casal Lapallavacara

El passat divendres 7
d’abril, es va celebrar el
dia Mundial de la Salut
i l’Associació de Salut
Mental de la Noguera, van
organitzar una xerrada
sobre la Depressió i el
Suïcidi.
Aquest any la OMS es
va centrar en la Depressió.
Els seus objectius eren:
que el públic en general
estigui millor informat
sobre aquesta malaltia,
inclòs el suïcidi, i sobre
l’ajuda de que es disposa

Depressió i suïcidi,
una xerrada
organitzada per
l’Associació Salut
Mental de la Noguera
per tal de fer-ne prevenció
i el tractament; al mateix
temps que les persones
sense tractar demanin
ajuda i que els familiars
sàpiguen com recolzarles.
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El Passeig va acollir amb èxit la V ena
edició del Mercat del Vell a Balaguer
L’Associació Dóna Pas
va aprofitar el Mercat
del Vell per vendre coca
a favor de la Associació
Gambiana
El dia 8 d’abril va tenir
lloc la cinquena edició del
Mercat del Vell a Balaguer,
de venda de productes de
segona mà, que organitza
l’Associació de Dones
Solidàries Dóna Pas amb
la col·laboració de la Taula
d’Entitats de Balaguer del
Pla de Desenvolupament
Comunitari del Consell
Comarcal de la Noguera i de
l’Ajuntament de Balaguer.

Mercat del Vell

De les 15 parades del
primer mercat, s’ha arribat a
les 50 d’enguany, on venien
tota classe d’objectes usats
com roba, joguines, llibres,
aparells electrònics, discs,

entre altres.
L’Associació Dóna Pas
va aprofitar el mercat per
vendre coca a favor de la
Associació Gambiana i fer
donatiu.

Els més petits de l’Escola
Gaspar de Portolà s’inicien en
la cura de Medi Ambient
L’ À r e a d e M e d i
Ambient del Consell
Comarcal de la Noguera
continua visitant les
escoles de la Noguera per
fomentar l’augment de
la recollida selectiva per
poder reciclar més i millor
els residus que generem.
A l’Escola Gaspar
de Portolà de Balaguer
els nens i les nenes de
P-3, P-4 i P-5, després de
gaudir d’un conte i fer un
taller de reciclatge, van
veure de ben a prop com

El projecte està dirigit
per l’Àrea de Medi
Ambient del Consell
Comarcal de la
Noguera
es buida un contenidor
amb el camió de recollida
selectiva.
El Consell Comarcal
posa a disposició de totes
les escoles de la comarca
activitats i tallers adequats
a cada nivell educatiu.

El mestre pastisser Pepe Daza ha
realitzat diferents tallers de mones
Pepe Daza s’ha prodigat aquestes setmanes amb
diferents tallers i cursos d’elaboració de mones

Taller de mones impartit per Pepe Daza

El mestre pastisser Pepe
Daza ha realitzat diferents
cursos i tallers d’elaboració
de mones de Pasqua durant
les setmanes anteriors a la
Setmana Santa.
A Caritas, al local de
Lapallavacara, i per l’Associació de comerciants del
carrer d’Avall, Pepe Daza
ha ensenyat als més joves
a realitzar aquest popular
pastís, la Mona, que es
menja el dilluns de Pasqua.
Entre tots els cursos i tallers realitzats, Pepe Daza i
els participants han fet més
d’una seixantena de mones
que es van poder emportar.

Alumnes del Gaspar de Portolà

COMARCA

Convocatòria d’ajuts per al programa
Pràcticum Odisseu per estudiants
El Grup d’Acció Local
Noguera-Segrià Nord, ubicat
al Consell Comarcal de la
Noguera, participa en el
projecte Odisseu de retorn de
joves al món rural.

Fomentar la inserció
laboral de joves als territoris
rurals i millorar la competitivitat
empresarial el Govern de la
Generalitat posa en marxa un
programa d’ajuts a empreses.

Consell Comarcal

La Direcció General
de Joventut i la Secretaria
d’Universitats i Recerca han
obert la convocatòria d’ajuts al
programa Pràcticum Odisseu,
oferint fins a 42 ofertes de
pràctiques universitàries
remunerades en empreses
radicades en municipis del
món rural. 		
Des del Grup d’Acció Local
Noguera-Segrià Nord es dóna
suport a totes les empreses
que vulguin presentar ofertes
per rebre estudiants en
pràctiques, donar a conèixer la
seva empresa i les oportunitats
que ofereix el món rural a
les noves generacions
d’universitaris.

III Jornada tècnica de
Joventut i Desenvolupament
rural al Consell Comarcal
El territori NogueraSegrià Nord va acollir el
30 de març, una jornada
de treball per a tècnics i
tècniques de Joventut i
dels Grups d’Acció Local
de Catalunya, inclosa
en el Projecte Odisseu,
que fomenta el retorn
i la inserció laboral del
jovent al món rural.
L’ o b j e c t i u d e l a
jornada tècnica era
fomentar el treball
conjunt entre els tècnics
dels Grups d’Acció

Tragó de Noguera va celebrar la seva
Festa Major en el 55è aniversari
Aquest 23 d’abril es
va celebrar la Festa major
de Tragó de Noguera. Els
actes van començar amb
la presentació dels nous
nínxols del Cementiri i una
ofrena floral al monòlit.
Després Missa al
Monestir de Vallverd, i un
dinar de germanor, amb
sortejos i una llarga sessió
de ball amb el grup Jalaysa.
Durant la jornada es va
presentar una exposició
fotogràfica de Miquel Rius.

Jornada tècnica

Tragó de Noguera
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Es van reunir els
tècnics i tècniques de
Joventut i dels grups
d’Acció Local de
Catalunya
Local i els de Joventut
dels territoris Leader,
i durant tot el dia es
van alternar xerrades
i grups de treball per
compartir experiències
i proposar-ne de noves.
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La 9a “Net. Fira del Sabó” de Montgai
s’obre a nous públics el 30 d’abril
Montgai ha programat
diferents activitats per tal que
els visitants puguin viure la
IX Net. Fira del Sabó d’una
manera divertida i en família.
L’Associació d’Artesans
Saboners de Catalunya oferirà el proper diumenge 30
d’abril un seguit d’experiències relacionades amb
el procés d’elaboració del
sabó per a totes les edats. Hi
haurà una mostra de destil·
lació de planta en directe
amb alambí, un taller de
macerats i tintures, un taller
de sabó infantil, un taller
d’olis essencials i d’iniciació
a la perfumeria i un concurs
de reconeixement de plantes aromàtiques. A més,
per amenitzar l’estança a
Montgai s’oferirà un concert
de blues i rock and roll en
directe.
La IX Net, Fira del Sabó
se celebrarà diumenge a
la plaça Prat de la Riba. El
certamen comptarà amb la

Espectacle de bombolles

Fira del Sabó

participació d’una quinzena
de parades d’artesans que
es dediquen a l’elaboració de
sabó així com una trentena
d’expositors del territori que
ofereixen una gran varietat
de productes artesans.
‘Net, Fira del Sabó’ acull
els millors artesans saboners
i es complementa amb
atractives demostracions
dels processos d’elaboració

del sabó recollits al
Costumari Català com la
bullida d’aquests productes,
la tallada de la mola i
l’obtenció de les preuades
pastilles de sabó. En el marc
de la fira també s’ofereixen
espectacles de bombolles de
sabó.
La fira s’iniciarà a primera
hora del matí amb la segona
edició de la Marxa Popular del
Baix Sió on els participants
poden escollir entre dos
recorreguts de 13,63 i 21,02
quilòmetres. La marxa és una
activitat no competitiva que
està inclosa en el projecte
Marxa.cat (promogut per
l’Associació Atlètica Km0
Ponent) que té els seus
objectius de promoure la
pràctica saludable de l’esport
i afavorir el coneixement i
respecte de l’entorn. Enguany
el recorregut passarà per
les localitats de Butsènit
d’Urgell i les Ventoses.

Oli Castelló de Gabriel Alsina,
rep el 1r premi Sol D’Oro
entregat a la ciutat de Verona
El passat dia 11
d’abril, es va celebrar
a l’Arena De Verona
(Itàlia), un dels esdeveniments més importants en el món de l’oli,
l’entrega al premi Sol
D’Oro. En Gabriel Alsina
i la seva família van tenir l’honor de presenciar
l’acte de gala, amb rebre el primer premi “Sol
d’Oro Gold Medal”, cap
a les nostres terres.
Amb molt orgull del
seu treball diari, de dedicació, sacrifici i molt
d’esforç van passar davant de 300 competidors
en el món de l’or líquid,
quedant amb només 15
seleccionats i un únic
escollit com el millor
de l’any, en aquest cas:
Molí d’Oli Gabril Alsina.
Explica Gabriel que

és un motiu de gran satisfacció, haver quedat
en la primera posició, a
més a més, amb un dels
seus productes estàndard, com és la varietat
Arbequina, que la major
part dels seus consumidors compren en el mateix molí d’oli.
Afegeix que tot esforç té la seva recompensa i que després de
cada premi i com és en
aquest cas Sol D’Oro
Gold Medal, cada dia hi
ha més ganes de treballar i continuar endavant
amb qualitat per als paladars més exigents sobre el nostre producte.
Finalment, Gabriel
Alsina ha fet possible
un dels seus somnis,
número u en el món
d’aquest adorable fruit.

Gabriel Alsina amb la seva esposa i fills a la gala

COMARCA

Os de Balaguer acull la XXX Trobada de
Campaners i la Fira de la Campana

Trobada de Campaners

Aquests dies la localitat noguerenca acull la
exposició de primavera amb obres de diferents artistes
Els propers dies 29 i
30 d’abril, Os de Balaguer
acollirà la XXX edició de la
Trobada de Campaners i la
XIX Fira de la Campana.
Els actes començaran a
partir de les 20,30 hores del
dissabte amb l’inici de Festa
amb un Repic de campanes,
seguit del concert 30 anys
Campaners.
A partir de mitja nit
tindrà lloc la Fosa de les
campanes al Forn a peu
de Torre, amb l’artesà Abel
Portilla.
Els actes festius continuaran el diumenge 30

d’abril quan durant tot el
matí es celebrarà la Fira de
la Campana pels carrers
amb moltes activitats per
als més petits. A partir de
les 10 del matí es farà la
recepció dels campaners i
acte seguit es farà l’esmorzar de germanor que donarà
peu a la Mostra de Tocs.
A les 12 del migdia hi
haurà un toc especial d’Os
de Balaguer a tots els campaners i campaneres d’arreu, i seguidament es farà
la Missa i l’extracció de les
campanes al Forn del peu
de la Torre.

Per acabar es farà el
dinar popular a la pista
esportiva, preparat per les
mestresses del poble. A
l’acabar l’àpat es farà el
lliurament d’obsequis als
campaners i una placa al
campaner de més edat.
D’altra banda, el mateix
diumenge a la Sala Sant Antoni es farà el taller “Aprèn
a tocar les campanes”.
Per acabar cal destacar
l’exposició de primavera al
castell Malignum Castrum,
que estarà oberta fins el
proper 21 de maig, amb
obres del pintor José Antonio Ferrer, de l’escultor Julià
Morancho, del pintor Josep
Pascual, i del dibuixant
Xavier Dalmau i obres del
Grup dels Sis.
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Presentació del Menú
Astronòmic del Montsec amb
el COU i el Monestir
El dimecres 5 d’abril el
Monestir de les Avellanes
i el Centre d’Observació
de l’Univers presentaren
oficialment el nou Menú
Astronòmic del Montsec.
Es tracta d’una iniciativa
que des de fa diversos
anys impulsen ambdues
entitats, amb l’objectiu
d’apropar, a través de la
gastronomia, l’actualitat
astronòmica a tots els
públics.
El nou menú
ofereix la possibilitat de
degustar el Big Bang,
una Aurora Boreal, un
Bòlid i un Forat Negre.
La proposta astronòmica
ha estat dissenyada pels
Monitors Astronòmics
Starlight del Montsec,
amb l’assessorament
del director del Parc

El Centre
d’Observació de
l’Univers i el Monestir
de les Avellanes ja
tenen el seu menú
Astronòmic del Montsec,
Salvador Ribas. Per la
seva banda, el xef Bobby
Cabral, del Restaurant
«El Claustre» del Monestir
de les Avellanes, ha estat
l’encarregat de crear la
proposta gastronòmica.
El Menú Astronòmic és
una manera de dinamitzar
el turisme cultural a la zona
del Montsec, vinculant
dos pols turístics com el
Centre d’Observació de
l’Univers i el Monestir de
les Avellanes.

Presentació del Menú Astronòmic al PAM
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Del 22 al 29 d’abril, Menàrguens ha
celebrat la setmana cultural
Menàrguens ha celebrat
aquesta setmana tot un seguit d’actes culturals que van
iniciar-se el dia 22 amb un
espectacle poètic i musical.

Aquesta proposta va comptar amb diversos rapsodes
del poble acompanyats per
un conjunt de músics locals
que han creat la música

Menàrguens

específicament per a aquest
espectacle.
El diumenge es va
celebrar la festa del llibre
i la rosa, amb un concurs
de dibuix infantil i una
exposició de labors de
diferents estils al Casal
d’Avis. Dilluns, es va fer una
Conferència, «Utilitzem bé
les xarxes socials?» a càrrec
de Margaret Creus, pediatra
del CAP d’Agramunt,
La resta de dies s’han
fet diferents conferències
i xerrades d’educació,
gastronomia, sanitat i
d’història que han completat
una programació per a tots
els gustos, molt ben acollides
per la població.

Cinquena marxa-Trail les Peulles 54 el
proper diumenge 14 de maig
El 14 de maig tindrà
lloc la 5a Marxa-Trail les
Peülles 54, recorrent un
total de 4 pobles: Les
Avellanes, Vilanova de la
Sal, Santalinya i Tartareu.
Un circuit de 54 Km i
1.300 metres de desnivell
positiu i un circuit de 34
km i també 1300 metres de
desnivell positiu puntuables
per la Lliga de la Noguera.
L’hora de la sortida serà les
7,30 hores del Poliesportiu
d’Avellanes.

Imatge de la marxa de 2016

Els alumnes de la ZER el Jonc
continuen amb els diferents
treballs en llengua anglesa

Els alumnes rebuts per l’alcaldessa de Camarasa

La ZER El Jonc
continua amb les seves
activitats d’impuls de la
llengua anglesa en els
seus centres (Camarasa,
La Ràpita i Menàrguens),
aprofitant que aquest curs
disposa d’una auxiliar de
conversa procedent de
Melbourne (Austràlia).
A finals del primer
trimestre, els nens i nenes
de cinquè i sisè de cada
escola, acompanyats de la
resta d’alumnat i mestres,
van actuar de guies
turístics pels seus pobles
respectius, explicant en
anglès a la Kirsty els
principals llocs d’interès.
També van ser rebuts
als Ajuntaments, on les
alcaldesses de Camarasa
i Menàrguens li van donar
la benvinguda.
Durant el segon
trimestre, els i les

alumnes més grans de
les tres escoles han estat
treballant en un projecte
titulat «My Australian
holiday» on han hagut de
fer recerca de les principals
ciutats i estats d’aquest
país tan llunyà: situació,
clima, monuments, fauna,
festivitats, etc. S’estan
preparant exposicions
orals amb uns pòsters
gegants per a després de
Pasqua dirigides a la resta
d’alumnat. També van
gaudir d’un esmorzar típic
australià amb torrades,
mantega i Vegemite, una
crema feta a base de
llevat, ben saladeta. La
Kirsty ha participat en
les excursions de la ZER,
com el dia que es va anar
al Liceu i a l’Aquàrium de
Barcelona, i també a les
colònies en anglès del
mes d’abril.
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El casal Lapallacavara organitza el 1r
Room Escape pels joves

El racó del poeta

El passat dissabte 22
d’abril, l’Àrea de Joventut
de l’Ajuntament de
Balaguer, va organitzar un
“Room Escape” al casal
Lapallavacara.
El Room Escape és
un joc d’aventura física i
mental que consisteix en
que un grup de jugadors
són tancats a una habitació
on hauran d’esbrinar
enigmes i trencaclosques
de tots tipus per tal
de poder desenllaçar la
història i poder aconseguir
abandonar l’habitació
abans que el temps finalitzi,
en aquest cas una hora.
Seixanta joves de la
ciutat varen participar-hi

Sant Jordi 17

Equip guanyador del 1r Room Escape

però va ser l’equip “Els
Puntet” els que ho van
aconseguir amb el mínim
temps possible, en el seu
cas amb 50 minuts i 30

segons.
Degut a la gran demanda
de participants, aquest estiu
aquesta activitat es tornarà
a repetir.

Homenatge de la Coral Veus Canores del
Casal al seu director Antoni Burgués
Després de 22 anys de direcció de la coral, Antoni
Burgués va rebre l’homenatge en un dia festiu

Festa d’homenatge

El passat dijous 6 d’abril
es va fer una festa d’homenatge a Antoni Burgués,
que ha estat el director de
la Coral Veus Canores del
Casal de la Gent Gran de
Balaguer durant els darrers
22 anys.
Durant la trobada es va
fer un dinar en un restaurant de Balaguer i es va fer
lliurament d’uns obsequis
a l’homenatjat i acte seguit
es van fer uns parlaments
d’agraïment per la seva
tasca al front de la Coral.
Com a comiat de la
festa, es van cantar tres
cançons del repertori de la
Coral.

Miquel Trilla

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

Indesinenter

Cap de setmana d’èxtasi:
El Messi guanya allà,
arrasa el Màrquez
i l’incombustible Rafa,
s’enduu el que fa deu,
d’un Mater 1000 notori,
al sòl de Montecarlo.
Dia de Sant Jordi
-amors, llibres i rosestot fent la nostra història
una miqueta més,
la fem i la refem
des de l’essència nostra,
des d’un gol infinit,
des d’un instant etern,
pel país que estimem.
Vencem pujols, mirets,
quincalla de fireta,
per més que n’hagin fet
alguna potser neta.
Drac de Sant Jordi mític,
drac famolenc:
Som un poble tossut
que et va seguint els passos.
Si ens xafen boca i nassos,
guanyem l’últim minut.
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La Casa de Andalucia celebra la seva
Feria de Abril amb una Missa Rociera
El passat dissabte 22
d’abril va celebrar-se la III
Feria de Abril organitzada
per la Casa de Andalucia de
Balaguer.
La Festa va iniciar-se
amb un “pasacalles” amb
sortida i arribada de l’Avinguda dels Països Catalans,
davant de l’edifici del morter, on enguany es va ubicar
la festa. Acte seguit es va
inaugurar la Fira i es va
celebrar una Missa Rociera
i cantada per un cor rociero.
Després d’un dinar de
germanor es va donar pas
a diferents actuacions musicals de diferents grups
convidats fins a la matinada.

Durant tot el dissabte 22 d’abril van celebrar la
festa amb molts d’actes culturals i festius

“Pasacalles” pels carrers de Balaguer

Josep Borràs presenta el seu segon
llibre “Balaguer, ciutat oberta”

Presentació del llibre d’en Josep Borràs

L’exalcalde de Balaguer
Josep Borràs va presentar
la setmana passada el seu
segon llibre sota el títol de
«Balaguer, ciutat oberta».
Un llibre de set capítols
on explica la seva trajectòria
política i personal des del
1970 fins al 2015, fent un
repàs a la seva època al front
de l’alcaldia, però també de
la resta de legislatures, i
un recull dels fets històrics
més transcendents de la
ciutat de Balaguer.

El Teatre Municipal va acollir
la final de la IX edició de la
Gimcana Lingüística
El dimecres 5 d’abril
va tenir lloc al Teatre Municipal de Balaguer la final de la IX Gimcana Lingüística de la Noguera.
Els alumnes de 2n d’ESO
de l’Escola Pia, l’Institut
d’Almatà, el Col·legi Vedruna de Balaguer i l’Institut Ciutat de Balaguer
van participar en un concurs de diverses proves
sobre llengua catalana,
que, va presentar Carles
Gómez, cantant del grup
Lexu’s.
Els
participants,
quatre representants de
cada centre, van haver de
superar 8 proves relacionades amb la llengua, sobre refranys, frases fetes,
lèxic, ortografia i coneixement de la comarca.
La Gimcana és una
activitat que organitza el

Durant tot el curs han
potenciat diferents
activitats per tal de
consolidar els seus
coneixements
Servei Comarcal de Català dins del Pla Comarcal
de Dinàmica Educativa. Aquest any l’equip
guanyador ha estat el
Col·legi Vedruna de Balaguer.
Una de les novetats
destacades va ser la nova
mascota de la Gimcana,
sorgida d’un concurs de
dibuix entre els alumnes
de cicle mitjà i superior
de primària i els de primer cicle d’ESO, que va
tenir també un paper protagonista.

Concursants de la Gimcana lingüística

C U LT U R A
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Tot és a punt per a una nova edició del
”Posa’t la gorra” pel càncer infantil
S’espera superar la recaptació de l’edició de l’any
passat que va ser de seixanta mil euros entre totes
les activitats que van organitzar-se

Dinar popular

El «Posa’t la gorra»
2017 s’ha posat en marxa
a Balaguer amb l’objectiu
d’aconseguir 100.000 euros
per lluitar contra el càncer
infantil. El certamen solidari
es celebrarà el proper cap
de setmana dies 6 i 7 de
maig, amb un programa
que comptarà amb més
activitats de les que es
van fer en l’edició de l’any
passat.
El «Posa’t la gorra» 2017
començarà el dissabte dia 6
a partir de les vuit del vespre
amb la primera «Nit dels
famosos», un espectacle de
música, humor i màgia que
serà presentat entre altres
pel mediàtic «Lo Postu» de
Postureig Lleida i en el qual
també es farà el sorteig dels
regals que diversos famosos
hauran donat a la campanya.

Caminada

El show es farà al Teatre
Municipal i costarà 10 euros.
L’endemà, el diumenge
7, la campanya continuarà
amb la segona edició de la
cursa «Posa’t la Gorra», un
esdeveniment que es farà
al Parc de la Transsegre i
que estarà dividit en tres
modalitats; la de 10 i 5
quilòmetres i la caminada
popular de 3. La jornada
s’iniciarà a les nou del matí,
i les inscripcions es poden

fins el proper 3 de maig a
Lapallavacara, a la piscina
coberta de Balaguer o a la
web posatlagorrabalaguer.
cat
Durant el matí hi haurà
la «Fira dels Somnis», una
fira on es dóna tot i res es
ven. Després de la matinal,
el programa continuarà amb
un dinar solidari que es
celebrarà al pavelló Molí de
l’Esquerrà amb més sorteigs
i ball.
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El Balaguer sense opcions d’ascens
directe després de perdre amb el líder
Els homes que entrena
Jordi Cortés només han
sumat 2 punts en els
darrers quatre partits i
son quarts a la taula
09/04/2017

S. CRISTOBAL
BALAGUER

1
3
3

23/04/2017

BALAGUER
SANTBOIÀ

0
2

Classificació
Primera Catalana
1. Santboià....................58
2. Reus...........................53
3. San Cristóbal...........52
4. Balaguer.................. 51
5. Almacelles................49
6. Sant Ildefons............43
7. Lleida B.....................42
8. Vista Alegre..............40
9. Viladecans................38
10. Rapitenca................38
11. Igualada..................38
12. Alpicat.....................31
13. Vilanova..................31
14. Vilaseca...................30
15. Suburense .............23
16. Rubí.........................17
17. Morell........................5
18. Jesus y Maria ..........0

Primer equip i l’equip benjamí A

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Adrià F............... 21
2. Asier E............... 12
3. Genís S. ............ 11
4. Sergi G................ 4
5. Putxi.................... 4
6. Isaac S. ............... 3
7. Mikel del Á. ........ 2
8. Pau S................... 2
9. Massana............. 2
10. Sergi C. ............ 2
11. Carlos M. .......... 1
12. Marc S. ............. 1
13. Bañuelos........... 1
El davanter, Adrià
Fernández està molt a
prop de proclamar-se
el màxim golejador del
grup segon de la 1a
Catalana.

Propers encontres
El Balaguer va deixar
escapar les opcions materials que tenia d’ascens
directe a Tercera Divisió,
al perdre a casa davant el
Santboià que continuarà
líder amb 58 punts, 7 punts
més que el Balaguer, que a

Isaac en plena lluita

falta de disputar 4 partits,
haurà de lluitar contra Reus,
San Cristóbal i l’Almacelles
per aquesta segona plaça
que dona accés a jugar la
promoció per pujar a Tercera. 		
Els balaguerins
ho tenen complicat ja que

tant el Reus com l’Almacelles tenen un partit menys
i el Balaguer descansarà
aquest diumenge 30 d’abril.
El Balaguer va fer un
bon partit davant del Santboià però l’ofici del líder i la
seva bona disposició sobre
el terreny de joc va fer que
els locals no poguessin
aprofitar les ocasions de
gol que va gaudir, mentre
que els visitants van saber
rentabilitzar les poques
vegades que van acostar-se
a la porteria defensada per
Alfred.
La nota positiva del
partit de diumenge va ser el
passadís que els dos equips
van fer a l’equip Benjamí A
del CF Balaguer que s’ha
proclamat campió de la
preferent.

07/05/2017 -- 17 h.
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Vilanova
------------------------------------14/05/2017 -- 17 h.
Camp Municipal
d’Almacelles

Almacelles| Balaguer

Adrià Fernández

ESPORTS

Adrià Farré de l’Associació Piragüista de
Balaguer 14è al campionat d’Espanya
El jove balaguerí va participar en la prova infantil,
de 3000 metres, essent el millor palista català

Adrià Farré

El palista balaguerí
Adrià Farré obtingué a Sevilla una excel·lent 14ª posició
en el Campionat d’Espanya
Jovenes Promesas.
En la prova infantil B,
de 3000 metres en què
participaren vuitanta-dos
participants de tot l’estat,
l’Adrià fou el primer palista
català.
La seva participació es
valora molt positivament
des del club ja que es
tracta de la seva primera
participació a nivell estatal
i va saber controlar els
nervis, fer una bona sortida
i enllaçar amb els grups
capdavanters de la cursa.

Bons resultats del Balaguer a
la Lliga catalana aleví
Molt bons resultats
en la 6a Jornada de la
Lliga Catalana Aleví
disputat el 8 d’abril a la
piscina del CN Lleida.
En la L liga Al eví
tenim com a resultats
destacats l’Alexandra
Papell 1a posició en
els 800 lliures (mínima
estatal d’estiu aleví) i
2a en els 100 papallona,
l’Aina Torrubiano 5a els
800 lliures, en el 2005
tenim a la Berta Benseny

L’equip sènior femení del Club Bàsquet
Balaguer molt aprop de l’ascens
L’equip sènior femení
del CB Balaguer va guanyar
per 41-52 a la pista del C.B.
Torrefarrera donant un pas
de gegant de cara a l’ascens
a Primera. A falta de 4 partits
per disputar les balaguerines
porten 24 victòries i 2
derrotes, a dues victòries
de la segona classificada, el
Sant Ignasi A.
Aquest diumenge les
balaguerines tornaran a
jugar fora de casa, a la posta
del Pallejà, tercer classificat.

Nedadors alevins

Q2 Consultors Club Bàsquet Balaguer
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en els 800 lliures a estat
4a, també bons resultats
per l’Alba Farré.
En categoria
masculina 3a posició
de l’Ángel López en els
100 papallona, en Marc
Suñé a estat 2n en els
1500 lliures, 3r lloc per
en David Galán en els
1500 lliures, 2a posició
d’en Giulian Alecsandru
en els 100 papallona, i 5è
en Jaume Pallé en els
1500 lliures.
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L’equip del FC Barcelona de Futbol Sala
visitarà Balaguer el proper 2 de maig

El passat dissabte 22
d’abril es va celebrar al
Teatre Municipal de Balaguer la IV edició del
Free Style Dance, organitzat per la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer.
Aquest campionat
de hip hop va comptar
amb la presència de
diversos grups de la
ciutat, com ara l’Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica, l’Aula
Municipal de Dansa i
la Companyia de Dansa Montse Miret, a més
de grups vinguts des de
Guissona, Tàrrega, Mo-

F.C. Barcelona de Futbol Sala

El proper 2 de maig, el
primer equip del F.C. Barcelona Lassa de la secció
de futbol sala visitarà Balaguer.
Aquest acte forma part
de les múltiples accions
que duu a terme l’Escola de
Futbol Sala Balaguer Comtat d’Urgell durant aquesta
temporada esportiva dins
el conveni que té amb el FC
Barcelona.
Es celebrarà al Poliesportiu i constarà d’una
exhibició/entrenament d’un
dels millors equips del fut-

El passat dissabte es va
celebrar la IV edició del Free
Style Dance a Balaguer

bol sala a nivell mundial.
També hi haurà una sessió
de fotografies i firmes per
part de la plantilla del primer equip del Barça amb
tots els que assisteixin al
Poliesportiu.
Al finalitzar també es
durà a terme un seguit de
sorpreses i regals que faran
gaudir a tots als assistents i
estar en contacte amb ídols
com Paco Sedano, Rómulo,
Bateria, Sergio Lozano, Serrano, Ferrao, Joselito i Marc
Tolrà entre d’altres.
En aquest acte amb

els jugadors del Barça de
Futbol Sala, estan invitats
tots els nens i nenes de
Balaguer i comarca .
Addicionalment a
aquest acte, el dia 6 de
maig també visitaran la
nostra ciutat, els tècnics del
primer equip per a celebrar
una xerrada tècnica dirigida
a entrenadors i posteriorment un clínic per a les
seccions del futbol base
de l’EFS Balaguer Comtat
d’Urgell dirigides pels preparadors del F.C. Barcelona
Lassa.

DISSENYADOR GRÀFIC
Estem buscant per a la incorporació immediata un Dissenyador Gràfic per a fer composició de textos i tractament d’imatges, obtenció digital de les formes impreses i la impressió
amb processos digitals.
No es precisa experiència però SI formació en disseny gràfic o similars. Temps complert.

Interessats enviar CV a: facturacio@norprint.es

llerussa i Lleida.
L’edició va ser un
èxit de públic i participants i es va poder veure un gran nivell de ball,
d’aquesta modalitat tan
de moda. El concurs
consta de 4 categories i
de 3 premis per cada una
d’elles: Infantil, Junior I,
Junior II i Sènior.
Cal fer esment de
que només un 1r premi
es va quedar a la ciutat
de Balaguer gràcies al
grup “Non Stop” de la
Companyia De Dansa
Montse Miret, que competia en la màxima categoria (sènior).

Equip Non Stop, guanyador del 1r premi (sènior)

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

El meu parer

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

Hi ha molts personatges
que pregarien per a que no hi
hagués la memòria. Així es podria jugar amb els que llegeixen ràpid i obliden amb més
rapidesa encara. No cal dir res
de la notícia televisada , tan tipus flash com les cotitzacions
de la Borsa. Ara es ven la notícia de que es farà la Variant
del Secà, i el tram de la carretera que uneix Bellcaire amb
Linyola, ciutats prou importants i amb molt moviment.
Tot gràcies al treball fet pels
anteriors alcaldes de l’antiga
Convergència, certament no
en dubto ni un minut, crec que
ells van fre tot el possible per

afegir l’obra al seu mandat i no
va poder ser pel que fos. Però
en el cas de Balaguer el primer que ho va plantejar va ser
el Sr. Miquel Aguilà, i estant a
la Diputació en aquell temps
no puc dubtar-ho. I es que
molts volen que oblidem que
els alcaldes sols són esgraons
d’una escala que sempre s’està construint, però que poques
vegades ells en poden fruir durant el seu mandat. Ara, el que
el segueix la podrà desfruitar,
i podrà ser d’un signe de partit ben diferenciat i amb cares
noves dins la política local. La
importància la té, i es bo que
es faci. El personalisme el (jo,

Bona Fira Q!

Josep Ma. Castells, impulsor d’ ElMercadal.cat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Balaguer ja prepara una
edició més de la Fira Q per als
dies 29, 30 d'abril i l'1 de maig.
Enguany amb un dia més de
fira atès a la festivitat del dilluns.
La nostra ciutat és sens
dubte una ciutat atractiva on
la indústria i comerç a part
d'estar molt arrelat és certament d'una excel·lent qualitat. 'Fira Q', va ser una idea
brillant del darrer govern i
actualment s'estan veient els
seus fruits amb un govern
tripartit que ha sabut treure'n
molt profit i inclús l'ha millorat en molts aspectes per la
qual cosa es preveu que en
aquesta nova edició, si acompanya el temps hi haurà un
increment important de visitants.
Respecte la marca de 'Q'
de qualitat crec que hauria de
ser el distintiu definitiu per la
ciutat de Balaguer. No només
per la fira sinó per tots els
àmbits (cultura, festes,oci...)
D'aquesta forma s'aconseguiria recuperar econòmicament
la ciutat i fer-la més atractiva
en l'àmbit turístic.

L'Ajuntament de Lleida
ho ha sabut fer molt bé amb
el sector de l'oci, amb 'Nits Q
Lleida' que ha aconseguit la
implicació dels professionals
del lleure nocturn que durant
les festes que es celebren el
dissabte a la nit, hi ha eslògans que conviden a gaudir
d'una festa cívica emmarcada en el consum responsable
d'alcohol i seria una bona
idea que s'implantés aquest
model a Balaguer.
Els primers anys d'aquesta
fira van ser difícils, ja que
un canvi d'aquestes característiques en temps de crisis
econòmica va ser certament
arriscat. Crec que una fira
multisectorial amb el distintiu Q és el que necessitava
la ciutat, i l'equip de govern
de l'Ajuntament de Balaguer
ha sabut prendre una decisió
encertada que crec que la majoria de ciutadans compartim.
A hores d'ara la fira Q ja
pot considerar-se una fira
multisectorial. Després de
la bona acollida que va tenir
el certamen de l'any passat,
l'Ajuntament de Balaguer ha

mi, me conmigo), és una malaltia molt comuna. Molta gent
la pateix. Hi ha persones que
sempre viuen i viuran (?) en
el seu món ja passat, mort ja
per ell i l’entorn, a excepció de
l’obra que varen poder fer. A
mi personalment se me’n fot,
passo. És un problema que
ells mateixos es creen i sols
els afavorirà en el seu propi jo
i en la seva soledat. Jo penso que quan s’arriba a certa
edat, un ha d’estar convençut
de com n’és de prima la vida.
Davant de tot el que veiem,
és per seure’s ben tranquil, i
mirar de passar-s’ho la mar de
bé. Que per l’altra banda quasi estic segur que no li durarà
gaire aquesta tranquil·litat;
per exemple pot rebre una carta del Cadastre, que li anunciarà que vostè té deu 60 euros
a l’Organisme Autònom de

Gestió i Recaptació de Tributs
Locals per un servei que un
no ha demanat (faltaria més).
Que per un perxada oberta als
quatre vents, d’encara no 50
metres quadrats, li donen un
valor que n’hagués pogut fer
vuit. En fi, jo sempre dic, que
no hi ha cosa més fàcil que
ser esplèndid amb els diners
dels altres. En resum, sous,
impostos, multes i qualsevol
ruqueria que els passi pel cap
d’aquesta colla de senyors
que diuen que estan per servir-nos. Potser és així com s’ha
de fer?
No cal minimitzar tot el
que es veu, té una gran importància. S’ha dividit Catalunya
en dos. I un pot pensar en la
injustícia de moltes mesures
després del susdit del Cadastre, però no cal oblidar que venen de casa nostra, del nostre

decidit continuar apostant
pel mateix format de fira,
amb l'objectiu de promocionar els diferents sectors
econòmics locals que la
configuren.
Podrem tenir el gust de
visitar el Saló de l'habitatge
i de la construcció, un espai per al comerç i serveis
(de moda i complements),
amb desfilades de moda,
un espai per al producte de
proximitat amb productes
com l'oli, el vi, l'embotit, el
formatge, les cerveses, la
mel...
Conciutadanes i conciutadans, espero que passeu una molt bona fira i
gaudiu al màxim de la qualitat que té Balaguer!

Un món virtual

propi Govern, que sembla voler tenir collada a la gent al seu
pensament, com mai havia
estat. Jo crec que recordant el
Pujol -aquell ex-Honorable-, va
dir “seria bo més patriotisme
i menys nacionalisme”. Cosa
que s’ha anat degenerant a
mesura que s’ha anat descobrint coses amb no gaire idealisme, i amb molt realisme
de butxaca. Ara la gent està
cansada, tipa de tant rifi-rafe,
de viatges, de tanta tossuderia
per no aconseguir res.
Aquest 27 de març s’ha escrit que es van complir els divuit
mesos de termini per la “desconnexió”. Més reunions i manifestacions a palpentes, que fins i tot
la CUP diu que són repetitives.
Per tot aquest incert viatge no
valia la pena trencar-ho tot. Això
ho diu el Sr. Duran i Lleida. I és el
que jo crec i és el meu parer.

Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sembla real però no ho és; estem cada dia amb intel·ligència
artificial, per tant, molt falsa. La veritat, la raó i l’apreciació social i
laboral, estan en perill, sent els més perjudicats la classe mitjana i
els treballadors que perden la qualitat de vida i estan humiliats pel
capitalisme egoista, quedant-se amb tot per activa i per passiva. No
estem contents amb el pervindre que els deixem.
Obrim els ulls per veure-hi, escoltar i sentir l’alegria d’una vida
millor sense perdre la fe i l’esperança havent-se de treballar i no ens
podem sentir vençuts ni derrotats ni consentir aquest poder polític
que inventa i fa servir la post-veritat.
Som nosaltres els responsables de les nostres pròpies accions,
sent esclaus de la hipocresia de la por i comoditat fent-nos insensibles.
La humanitat ha viscut molt temps en la creença de que hi havia un ser que tot ho veia, que jutjava i amb la modernitat ha desaparegut i el que abans era durada com la religió, el treball i les relacions humanes, passen a ser efímers. Tan lligats no havíem estat mai.
Cada dia és més difícil de dependre d’un mateix, aquesta és la
nova religió per la falta de seguretat que tenim, anul·lant els drets
fonamentals. La gran pregunta: On anem? És imprevisible; això no
és democràcia, és autocràcia. Quin sentit té que el capital el tinguin
els privilegiats, creant desigualtat, injustícia i desordres.
No és cert que ho faci tothom: estic convençut que si no es fa
res per acabar amb aquesta corrupció, acabarem tots corruptes per
la nostra actitud i silenci. Estem cansats de tanta xerrameca i demagògia i falses promeses, dient-nos el que els sembla i després fent
tot el contrari. Ens tenen per ignorants.
Els polítics tenen la responsabilitat i el deure de rehabilitar les
necessitats dels ciutadans i del poble en general, però com estem
veient, fan tot el contrari. La joventut és la que pot fer amb el seu
vot que canvií aquesta situació actuant i reaccionar pacíficament
perquè si juga el seu futur. Tinguem un ple coneixement del dia que
haguem d’anar a votar.
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Els llibres i les parades de roses
protagonistes de la festa de Sant Jordi
A la tarda es va fer el
lliurament dels premis
escolars literaris de
Sant Jordi a la sala
d’Actes de l’Ajuntament
Tallers, ballades de
sardanes, firmes d’autors
de casa, contes i premis
literaris són algunes de
les activitats que van celebrar-se durant la setmana
per celebrar la festivitat de
Sant Jordi.
Ajuntament i entitats
van elaborar, un any més,
un programa on la cultura
i la participació ciutadana
eren els principals protagonistes.
Tot plegat, sense obli-

Sant Jordi a la Plaça

dar les roses i els llibres,
que molts balaguerins i
balaguerines van adquirir
en les diverses parades
ubicades ens els principals
carrers de la ciutat.
Les activitats de la

Premiats en els premis Sant Jordi

jornada del diumenge 23,
van continuar amb Dansa
a la plaça del Mercadal
a les 12 del migdia, ball
de bastons a les 13 h al
Passeig de l’Estació, i
a la tarda, el lliurament
dels premis literaris Sant
Jordi a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament, teatre infantil
amb titelles a la plaça a les
19 h i l’actuació del grup
de percussió de l’Escola
Municipal de Música de
Balaguer “Patakada” a les
20 h al Passeig.
Durant el lliurament
de premis literaris de Sant
Jordi també es van lliurar els
premis de “Els Encontats”,
amb la presència de la
majoria dels il·lustradors.

El Consell Comarcal
promociona els vins catalans
en els diferents restaurants
El Consorci Grup
d’Acció Local NogueraSegrià Nord participa
en l’acció «Aquí, vins
catalans», del projecte
GUSTUM, per incrementar
la presència de vins
catalans amb DO als
restaurants de Catalunya
i incentivar-ne el consum.
Es poden adherir a
aquesta campanya els
restaurants ubicats als
territoris Leader que
ofereixen a la seva carta
un mínim del 60% de vins
de DO catalanes. Per
fer-ho, han d’emplenar
la sol·licitud disponible
al web del programa

Aquí, vins catalans

S’hi poden adherir els
establiments que
ofereixen un mínim
del 60 %de vins de
DO catalanes
GUSTUM (https://www.
gustum.org/) i facilitar
al corresponent Grup
d’Acció Local una còpia
de la carta de vins per
acreditar que compleixen
els requisits.
Per a més informació,
us podeu adreçar al GAL
Noguera-Segrià al Consell
de la Noguera.
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL
-------------------------------------TALLER DE BALAGUER,
busca mecánico con experiencia. Traer Currículum en la calle Noguera
Pallaresa, 66 de Balaguer.
-------------------------------------ES PRECISA dependenta per treballar en divendres, dissabtes i festius.
Enviar Currículum+foto
recent a l’Apartat de Correus 145 de Balaguer.
--------------------------------------

ES DONEN classes
d’anglès de primària,
ESO i Batxillerat. Raó:
698383277.
-----------------------------------S’OFEREIX realitzador
amb equip de càmera
per enregistrar vídeos
de bodes, bateigs, comunions o qualsevol
altre esdeveniment per
tenir un record. Àmplia
experiència en el sector audiovisual. Pressupost, sense compromís. Contacte Dani
Arregui al 686774086
o l’e-mail: daniaso@
gmail.com
-----------------------------------E S N E C E S S I TA
cuiner/a, ajudant de
cuina i/o cambrer/a.
Amb experiència. Currículum al Bar 1900.

----------------------------------A R A É S L’ H O R A
d’aprendre anglès.
Nativa dóna classes
particulars. Classes
de conversa, en grups
organitzats o bé classes particulars. Aprèn
anglès, escrit i parlat de la manera més
fàcil. Demana informació sobre horaris,
sense cap compromís:
650422582.
----------------------------------SE PRECISAN cocineros y camareros con
experiencia para trabajar en cafeteria restaurante Karma. Llamar:
698321103-973106486688271614.
------------------------------------

IMMOBLES

-----------------------------------BALAGUER: lloguer
de pisos, despatxos
i places d’aparcament. Raó telèfons:
973443800.
----------------------------------ES VEN HORT amb
torre, terreny de 800m2,
darrera del supermercat Carrefour (antic
Champion). Aigua.
Raó: 691670567.

----------------------------------OPORTUNITAT, venda de parcel·les aïllades, la millor zona de
Balaguer. Al costat
del col·legi Montroig. Informació sense compromís al telèfon: 676996765.
-----------------------------------ES TRASPASSA barrestaurant situat al
centre de Balaguer.
Raó: 667842280.
----------------------------------VENDA de terrenys de
3.100 i 3.500 m2 al Camí
Horta d’Amunt, a cinc
minuts de Balaguer
caminant. Regadiu.
Raó: 609352267.
----------------------------------VENC pis nou a l’Avinguda Països Catalans,
1a planta, amb una
gran terrassa, 4 habitacions. Raó: 636124737.
------------------------------------LLOGUER pàrkings tancats davant Col·legi
Vedruna. Raó telèfon:
973450555.
------------------------------------P I S E N V E N TA a
l’Avinguda Països
Catalans de Balaguer, 2 habitacions.
Vine a veure’l! Telèfons d’informació:
973446011-629725009.

----------------------------------VENDA xalet unifamiliar a sis minuts de
Balaguer. Parcel·la
urbanitzada de 2.300
m2, amb piscina i barbacoa. Excel·lent situació. Venta de particular 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: 609135472656826568.
------------------------------------VENC pis a l’Avinguda Països Catalans,
amb 3 habitacions.
Informa’t sense compromís als telèfons:
973446011-629725009.
-------------------------------------

VARIS

-----------------------------------COMPRO
joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos
antigues. També tot
de coses relacionades amb la ciutat de
Balaguer. Raó telèfon:
676803205.
----------------------------------(ARTDEFENIX) Persones de confiança i
de casa. Buidem pisos, trasters, magatzems... No llencis res,
recollim tot allò que
no facis servir. Raó:
649232923.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Farmàcies

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

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

ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n

973455286

------------------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10

973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6

973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2

973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973445087

------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D’URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.

973586466

------------------------------------------------------------------CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M.

973420200

------------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
PÉREZ TORRES, ROSA M.

973428070

------------------------------------------------------------------LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS

973424151

LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

------------------------------------------------------------------MONTGAI
EVA CAMPIÑEZ

973430358

------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

973438136

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

ARRIBADES

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

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

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

LA POBLA
07.00
09.33
12.28
16.40
18.40
19.05
21.00

SORTIDES

ARRIBADES

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

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

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

BALAGUER
08.23
11.18
14.08
16.23
16.38
20.08
20.38
22.28

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

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

VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.

973432151

De les 8 de la tarda del 20 d’abril
a les 8 de la tarda del 27 d’abril
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 27 d’abril
a les 8 de la tarda del 4 de maig
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 4 de maig
a les 8 de la tarda de l’11 de maig
SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANI’NS
PRESSUPOST

SORTIDES

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

Farmàcies de torn de Balaguer

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis
Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra
Neteges en general
Vidres | Rètols
Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

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

Horari d’autobusos
SORT.
06.10
07.55
19.55
20.23
20.25
06.10
06.50
07.50
12.00
14.00
19.30
06.30
07.15
07.40
07.45
07.48
07.55
08.00
09.10
09.15
09.53
10.45
10.50
12.00
13.10
14.45
15.18
15.23
15.25
17.30
17.53
18.00
19.10
09.20
16.50
12.00
09.20

DESTINACIÓ
BARCELONA
“
“
“
“
TÀRREGA
“
“
“
“
“
LLEIDA
“
“
“
“
“
“
“
”
”
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
SEU D’URGELL
“
ALBESA
PONTS

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
dl. a dv.
dissabte
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
ds. mercat
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.
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