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Amb el suport de

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

Si un dia que ha plogut, hom espera, o assegut
tranquil·lament en un dels
bancs de l’estació d’autobusos o parlant, allí mateix,
amb altres usuaris, l’arribada
d’un bus o un cotxe de línia,
pot acabar ruixat de cap a
peus. La causa no serà perquè hi ha goteres a la clara-

Balaguer i comarca han mostrat, un cop més, el seu costat
més solidari amb la festa de Posa’t la gorra 2017. Els actes ja
van començar durant la setmana quan un grup de voluntaris
van decorar l’estació d’autobusos, que havia de ser el gran bosc
de la Fira dels Somnis que el diumenge al matí va acollir mes
d’un centenar de tallers i activitats dedicats als més joves.
El dissabte al vespre La Nit dels Famosos al Teatre
Municipal va portar el sorteig d’aquells regals que els famosos,
cantants, esportistes, presentadors televisius, etc, han donat
per la causa. El diumenge, l’acte multitudinari amb la cursa
i la caminada va acabar amb el dinar i el sorteig d’obsequis
dels establiments comercials.
L’objectiu principal d’aquesta campanya és el de
sensibilitzar a la societat i donar a conèixer l’existència del
càncer infantil, per tal de normalitzar la malaltia i pal·liar les
necessitats que se’n deriven a partir del diagnòstic. Un dels
efectes secundaris que pateixen els infants i adolescents
malalts de càncer, el més palès, és la pèrdua del cabell. Per
aquesta raó, es cobreixen el cap amb una gorra. És per això
que les gorres són el símbol de solidaritat envers tots aquests
infants. La campanya “Posa’t la gorra!” és a la vegada, la
primera font de recursos per finançar tots els serveis i accions
que duen a terme . Amb la campanya es vol aconseguir més
recursos per tirar endavant els projectes i programes previstos,
donar resposta a les necessitats de les famílies i garantir la
seva sostenibilitat en el futur.
La gorra cada any també ens vol recordar que els nens i
nenes amb càncer, són nens i nenes per sobre de tot, i també
per sobre d’una malaltia que els roba una part del seu temps
però mai els seus somnis, les seves inquietuds i les ganes de
fer allò que els agrada fer.

boia d’aquesta construcció,
sinó pels tolls que es formen
en el pas o carril habilitat per
a càrrega i descàrrega d’objectes o passatgers. És qüestió d’estar alerta perquè en el
moment menys pensat pot
passar un vehicle a no massa
velocitat per aquest indret i la
dutxa, per descomptat, és del
tot assegurada. Sembla estrany que en el llarg període
que fa que està inaugurada
l’esmentada estació, més de
vint anys -durant els quals,

com se sol dir, ha plogut
molt o poc-, no hi hagi hagut
ningú que esmenés aquesta
manca de drenatge adequat.
D’embornals n’hi ha, però no
duen a terme la funció per
la qual es van col·locar. Per
tant, si cal protegir-se amb
un paraigua per no mullar-se,
també val la pena que s’estigui amatent tant als busos,
per tal que no marxin sense
haver-hi pujat, com als cotxes que circulen, sense previ
avís, per l’altre costat.
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Prop de 7.500 gorres venudes i 97.000
euros recaptats al Posa’t la Gorra 2017

El parc de la Transsegre de gom a gom

Balaguer va mostrar el
seu esperit més solidari en
la multitudinària festa del
Posa’t la Gorra del passat
diumenge 7 de maig, amb
la recaptació de vora 97.000
euros en un any de rècord.
El parc de la Transsegre
es va quedar petit altre cop,
per les més de 6.000 persones inscrites a la cursa que
es van concentrar al llarg
del matí en una jornada

festiva per recaptar fons en
la lluita contra el càncer.
L’organització va superar tots els registres de
l’any anterior en els curses
de 5 i 10 quilòmetres i la
caminada popular, en una
de les fites esportives més
multitudinàries que s’han
vist a les comarques de
Ponent.
El balanç de la festa és
que s’han venut prop de

Dinar solidari al Molí de l’Esquerrà

7.500 gorres i s’ha aconseguit una recaptació que
ronda els 97.000 euros, una
xifra que supera amb escreix el números de l’any
anterior i que certifica l’èxit
d’una festa en la que s’hi
bolquen desenes d’entitats
i col·lectius. La recaptació s’ha fet entre donatius
d’empreses i particulars, la
venda de gorres i samarretes, el dinar solidari amb el
sorteig de regals lliurats per
establiments col·laboradors
i la Festa del Famosos del
dissabte al vespre.
Les activitats de la Fira
dels somnis van realitzar-se
durant tot el matí, amb més
de 130 activitats per als
infants entre tallers, jocs
i manualitats. Els centre
educatius de la comarca
també hi van tenir un paper
destacat al bosc dels somnis que va vestir de colors
l’estació d’autobusos.

La Nit dels Famosos va reunir
prop de tres-centes cinquanta
persones al Teatre Municipal
El dissabte al vespre,
es va celebrar la Nit dels
Famosos al Teatre Municipal de Balaguer amb
vora 350 persones que va
suposar una recaptació
de més de tres mil euros
pel Posa’t la Gorra d’enguany.
En un acte presentat
per Postu, van participar-hi diferents artistes,
cantants, mags, humoristes i es van sortejar
fins a 150 regals que
havien donat diferents
famosos per tal de que
se sortegessin entre els
presents a la Nit dels
Famosos.
Des de la samarreta
dels principals equips de
futbol europeus, pilotes
signades de futbol, de
bàsquet, la raqueta de
tennis de David Ferrer o
les botes de bàsquet de
la bomba Navarro, fins
a llibres signats pels
propis autors, gorres
signades i cd’s de músi-

Es van repartir molts
regals donats per
esportistes, músics,
escriptors i
periodistes
ca de molts grups musicals del país que no han
volgut deixar escapar
l’ocasió de participar en
aquesta festa solidaria,
que enguany presentava aquest format de la
Nit dels Famosos com
a gran novetat, i que ha
estat ben valorada pels
organitzadors, tant com
per la comissió de Balaguer com per la direcció
d’AFANOC a Lleida.
Els premiats es van
mostrar satisfets amb
el nivell dels premis, i
tots els assistents que
no van rebre un premi
se’ls va obsequiar amb
una bossa amb diferents
productes.

La Nit dels Famosos presentada pel Sr. Postu
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Vora vint-i-quatre mil visitants van
gaudir dels pavellons de Fira Q 2017

Una setantena de persones
van assistir a la jornada “El
porc de qualitat saludable”

Un moment del taller de tall de pernil

Desfilada de moda

FIRA Q Balaguer va
tancar les seves portes l’1
de maig al vespre després
de rebre prop de 24 mil
visitants al llarg dels tres
dies i haver proposat fins
una seixantena d’activitats
lligades i relacionades amb

Inauguració de la Fira

el món comercial.
Dins del sector
comercial han tingut
especial rellevància les
desfilades de moda, una de
les activitats més seguides
pels visitants de la fira i
que han servit per a que les

diferents cases comercials
de moda i complements
de Balaguer hagin mostrat
els seus productes durant
el diumenge i dilluns en
sessions de matí i tarda.
Una altra de les novetats
d’enguany ha estat la
presència del sector de
l’automoció amb vehicles
nous dels diferents
concessionaris, situats a la
carpa annexa del pavelló.
A Fira Q Balaguer no
hi podia faltar la coca
de recapte i samfaina
dels diferents forners de
Balaguer i comarca de la
Noguera que formen part de
la Mostra que ha organitzat,
un any més, l’Associació
Gastronòmica i Cultural del
Comtat d’Urgell.

El dilluns va tenir lloc
la Jornada «El porc de
qualitat amb beneficis
saludables, organitzada
per l’Associació Gastronòmica Amics de l’Ibèric
de Balaguer i el Restaurant Racó Ibèric de la
capital de la Noguera,
i que va servir per presentar les qualitats de
la carn de porc i l’estudi
que ha realitzat l’IRTA de
la producció de Baró Germans SA, i del nou pernil
«Lo pernil de Ponent». La
jornada va córrer a càrrec
del tècnic de l’IRTA Joel
González Armangué.
La jornada va defensar la qualitat de la carn
de porc dins de qualsevol
dieta saludable i equilibrada, especialment la
carn magra, el llom i el

La jornada estava
organitzada per
l’Associació
Gastronòmica Amics
de l’Ibèric
pernil.
Durant la fira, l’Associació Amics de l’Ibèric
va organitzar un taller de
tall de pernil.
Els més petits de la
família també van poder
gaudir de l’espai El Petit
Xef, on van poder aprendre a realitzar diferents
receptes, tallers i també
gaudir de concerts de
música que van oferir
alguns dels alumnes de
l’Escola Municipal de
Música de Balaguer.
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L’Ajuntament col·loca i repara les
proteccions dels talussos del Centre
S’ha fet el manteniment de les malles del Carrer
Cuartel, la Giradeta i alguns indrets del Carrer del
Pont on s’han cobert noves zones perilloses

Protecció de talussos

L’ajuntament de Balaguer porta a terme aquests
dies treballs de protecció de
talussos darrera del carrer
del Pont.
En aquest cas s’ha posat
una xarxa, una malla protectora en una zona on no n’hi
havia i en els punts on ja
n’hi havia s’han fet treballs
de manteniment.
Alguns dels punts on
s’ha fet aquest manteniment són el carrer Cuartel,
la Giradeta i altres indrets
del carrer del Pont.
D’altra banda, l’ajuntament també ha procedit a
estabilitzar i protegir una
roca de gran format al carrer
La Muralla.
Els treballs els porta a
terme l’empresa Geotalud
i tenen un pressupost de
14.500 euros.

Serveis Socials estrenen les noves
dependències a la Ctra. de Camarasa
L’ à r e a d e S e r v e i s
Socials de l’Ajuntament
de Balaguer va començar
a treballar la passada
setmana des de les noves
dependències situades a la
carretera de Camarasa.
El divendres 28 d’abril
es va procedir a traslladar
mobiliari i documentació,
tot plegat amb l’objectiu
que el dimarts 2 de maig
comencés ja l’atenció a les
persones en aquest nou
equipament.
L’alcalde accidental
d e B a l a g u e r, C a r l o s
Garcia, ha mostrat la seva
satisfacció pel trasllat dels
serveis socials a aquest
nou equipament que,
diu, dignificarà els propis
serveis i també el conegut
com a barri de la Caixa.
Segons el mateix Carlos
García, el trasllat dels

Noves dependències

serveis socials suposarà
una ampliació del servei
i una millora de la seva
qualitat.
En la mateixa línia es
va pronunciar la presidenta
del Consell Comarcal de
la Noguera, Concepció
Cañadell, que també diu

que amb aquestes noves
oficines es podrà oferir una
millor atenció als usuaris.
El ser vei d’atenció
dels Serveis Socials a la
carretera de Camarasa es
farà de dilluns a dijous de 9
a 14 hores, a l’antiga Oficina
Jove de la Noguera.

Tres agents de la Guàrdia
Urbana reben una menció
especial per la seva tasca

Agents mencionats de la Policia Local

La setmana passada i
en motiu de la celebració
del dia de les esquadres
a la regió de Ponent celebrada a la Seu Vella de
Lleida, tres agents de la
Guàrdia Urbana de Balaguer van rebre una menció especial per diverses
actuacions efectuades
pels aquests agents a la
nostra ciutat durant els
darrers mesos.
Des de la regidoria
de Governació de
l’Ajuntament de
Balaguer es valora molt
positivament aquests
reconeixements i
«ens anima per seguir
treballant i apostant
per la seguretat en el
municipi, dotant els
nostres agents de tots
els mitjans possibles

Van rebre la menció
especial durant la
celebració del dia de
les esquadres a la Seu
Vella de Lleida
per a facilitar la seva
tasca i que, aquest fet,
reverteixi directament en
la seguretat dels nostres
conciutadans», segons va
manifestar el regidor de
l’àrea Gerard Torres que
va acompanyar als agents
en el acte de celebració.
Gerard Torres també
va voler fer menció a la
Comissaria dels Mossos
d’Esquadra de Balaguer,
per la seva col·laboració
i professionalitat en tot
moment, amb la Policia
Local de Balaguer».

B A L A G U E R <<

Aplec del Monestir de Santa Maria de les
Franqueses el diumenge 14 de maig
El proper diumenge 14
de maig, tindrà lloc l’Aplec
al Monestir de Santa Maria
de les Franqueses, organitzat per l’Associació d’Amics
del Cister Santa Maria de
les Franqueses, Associació
Dona Rural, Colla Sardanista Santa Maria de les Franqueses, Amics del Camí
de Sant Jaume “Cruïlla
Balaguer”.
Es farà un tram del Camí
del Segre: des de la capella
de Sant Jaume a Santa Maria de les Franqueses, amb
sortida a les 10.30 h des de
la placeta de Sant Jaume.
A partir de les 12 hores
hi haurà una ballada de sardanes, tot seguit la celebració d’una Missa, el dinar i
una sobretaula amenitzada
pel grup d’havaneres Vent
de Ponent.

Organitzat per diferents associacions i col·lectius
de Balaguer, s’hi faran diferents actes culturals que
acabaran amb un dinar i havaneres

Santa Maria de les Franqueses

Obres d’estabilització de talussos a la
línia de tren entre Balaguer i La Pobla

Obres de millor en la línia del tren de la Pobla

Fe r r o c a r r i l s d e l a
Generalitat, titular de la
línia de la Pobla de Segur,
h a t ret a c o n c u rs p er
506.137 euros les obres per
a l’estabilització de talussos
a la línia ferroviària, que
s’hauran de dur a terme
en un termini de cinc
mesos, segons fonts de
la companyia. Es tracta
d’obres per al revestiment de
terra i parets, que impliquen
actuacions en diversos
talussos al llarg de la línia.

Comença la fase de votacions
entre els participants del
concurs de lectura en veu alta
El passat dimarts
es va obrir el període
de votacions del primer
concurs de lectura en
veu alta a la ràdio ‘M’expliques un conte?’
L’equip LIC i el Centre
de Recursos Pedagògics
de la Noguera del Servei
Educatiu de la Noguera,
la Biblioteca Margarida
de Montferrat i Ràdio
Balaguer, han organitzat
aquest concurs de lectura en veu alta a la ràdio
amb l’objectiu de fomentar la lectura en veu alta
a les aules mitjançant
un concurs on els participants han treballat una
sèrie de textos a l’escola
en diferents grups per
aula i curs.
Cada escola ha triat
un grup en representació
de cada un dels cursos
i aquest grup participa
en la fase semifinal. A la
ronda final s’escolliran
els guanyadors absoluts
de cada categoria.

Organitzat pels servei
Educatiu de la
Noguera, la Biblioteca
Municipal i Ràdio
Balaguer
Els diferents textos
s’han guionitzat i s’han
estructurat en un format
teatral perquè puguin ser
llegits en veu alta.
En aquesta primera
edició, que s’ha adreçat a
l’alumnat de cicle superior de primària i de primer
cicle d’Educació Secundària, hi han participat
l’escola Àngel Guimerà,
l’escola Gaspar de Portolà, l’escola la Noguera,
l’escola Vedruna de Balaguer i l’Institut Ciutat de
Balaguer i l’escola Alfred
Potrony de Térmens.
Des del dia 15 al dia
18 de maig es duran a
terme les votacions per
part del jurat.

Concurs de lectura en veu alta
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El Consell de la Noguera al Congrés
Internacional Preserving the Skies
Van anar a La Palma per presentar el model del Parc
Astronòmic del Montsec, el seu model de
funcionament i el seu impacte econòmic

El Consell de la Noguera a La Palma

El Consell Comarcal de
la Noguera va ser convidat
a participar en el Congrés
Internacional Preserving the
Skies que, en ocasió de la
celebració dels 10 anys de la
creació de les Certificacions
Starlight, es va celebrar a l’illa
canària de La Palma del 18 al
21 d’abril passat, organitzat
per la Fundació Starlight de
la Unesco, l’Institut d’Astrofísica de Canàries i el Cabildo
Insular de La Palma.
En la ponència amb què
el Consell Comarcal de la
Noguera va participar en el
Congrés, titulada «Ciència
i desenvolupament local: el
model del Parc Astronòmic
Montsec», van explicar el
projecte del PAM, el model de
funcionament i l’impacte o retorn econòmic per al territori.

Ivars de Noguera, Preixens i Foradada
pioners en la Finestreta Única Empresarial
El Conseller del
Departament d’Empresa i
Coneixement, Jordi Baiget,
va lliurar uns distintius als
ajuntaments pioners en la
implantació de la FUE en la
cloenda d’una jornada.
El passat dimarts 25
d’abril es va celebrar a
l’Escola de l’Administració
Pública de Catalunya una
jornada sobre la Finestreta
Única Empresarial (FUE).
La FUE és un nou marc de
relació amb les empreses
que es basa en la confiança
entre l’administració
i el teixit empresarial, la
reducció de les càrregues
administratives, l’increment
de la transparència,
la simplificació dels
procediments i l’eliminació
del temps d’espera necessari
per iniciar una activitat.
En la cloenda de

Lliurament de distintius

la jornada, Jordi Baiget
va lliurar uns distintius
de reconeixement als 19
ajuntaments de Catalunya
que van ser pioners en la
implantació del FUE.
Pel que fa a la comarca de
la Noguera, els ajuntaments
de Foradada, Preixens

i Ivars de Noguera, van
estar distingits en aquesta
jornada en reconeixement
a la seva tasca i compromís
per la implantació del
nou model de relació
entre l’Administració i els
empresaris basat en la
integració de serveis.

Tartareu acollirà la IV Edició
del Festival de Música Folk
del 26 al 28 de maig

El grup Ksonronda actuarà dissabte al vespre

Torna a Tartareu la
IV Edició del Festival de
Música Folk, que se celebrarà del 26 al 28 de
Maig el Tartareu Folk IV,
amb concerts, audicions,
balls i tallers de danses
catalanes i amb grups.
Els actes començaran
el divendres 26 de maig a
partir de les 9 del vespre
amb el grup Semproniana
amb música tradicional ,
balls i també explicació
de com es ballen.
El dissabte 27 de
maig, i a partir de les
10 del matí hi haurà
Naci, Vidi, Vici, tocaran
música per grups i per
parella. A partir de les
12 del migdia, Ballaveu
amb Patri Garcia i Xavi
Rota explicant danses
catalanes i poder-les

Aquest any ja es
celebra la IV edició
d’aquest Festival que
ha acollit la població
de Tartareu
ballar.
A la tarda el grup
Te r r a d e S o n s a m b
Estivaliz Bonastre,
Jordi Moliner i Robert
Santamaria, i al vespre
ball folk amb el grup
Ksonronda.
El diumenge 28 de
maig al matí hi haurà
taller de Square Dance
amb Joan Benaiges i es
tancarà el programa amb
La Criatura Verda amb
Panxito, Laura Plasencia
i Pere Pau.

COMARCA
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Bellcaire d’Urgell celebra la “Firabell”
el proper diumenge 28 de maig
La Fira de Bellcaire d’Urgell està dedicada al
comerç, la indústria, artesania i productes de
proximitat, organitzada pel propi Ajuntament

Bellcaire d’Urgell. Plaça del Mercat

L’ A j u n t a m e n t d e
Bellcaire d’Urgell proposa un
esdeveniment engrescador
pel diumenge 28 de maig:
FiraBell, mostra de comerç,
artesania i productes de
proximitat.
A la fira, que estarà
situada a l’Era del Poble,
hi podrà participar tothom
que estigui interessat a
mostrar al públic la seva
oferta en l’àmbit local i
comarcal, especialment en
l’apartat de la producció i
comercialització d’aliments
de proximitat.
Els actes començaran a
partir de les 10,15 hores amb
la inauguració de la fira i una
visita de les autoritats pels
carrers on s’ubicarà la fira
que són la Plaça del Mercat,
el carrer Major, la Plaça major
i el carrer del Nord. A partir

Bellcaire d’Urgell. Plaça Major

de les 11 del matí hi haurà
el tastet de productes de
proximitat a càrrec de Sergi
de Meià de l’Institut Català de
la Cuina, i el show cooking de
Fondo de nevera.
Durant tot el matí hi
haurà una mostra de tractors
antics al carrer del Nord, una
mostra d’oficis tradicionals
al carrer major i una mostra
de punta de coixí a la Plaça

del Mercat. Els visitants
podran participar al concurs
de fotografia de la fira, que
seran exposades al compte
d’Instagram de Firabell.
Durant la tarda, amb
la col·laboració de l’escola
Bonavista i l’Associació
Venda de Proximitat de
Catalunya es farà un taller de
cuina per a infants a càrrec
de Pere Castells.
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El Monestir de les Avellanes acull
l’Aplec del Bicentenari Marista
El passat diumenge 7 de maig el Monestir va reunir
centenars de persones que tenen o han tingut un
vincle amb l’Institut dels Germans Maristes

Monestir Avellanes

El diumenge 7 de maig
el Monestir de les Avellanes
acollí l’Aplec del Bicentenari Marista. Aquesta
activitat pretenia reunir
totes aquelles persones que
tenen o han tingut un vincle
amb l’Institut dels Germans
Maristes, per celebrar el 200
aniversari de la seva fundació.
L’aplec constà d’un matí
amb activitats diverses per
a totes les edats, com gimcanes i jocs, visita guiada,
i conferències; posteriorment hi va haver una eucaristia, una cercavila, un
dinar popular i a la tarda
un concert als jardins del
monestir. Els Germans Maristes van ser fundats l’any
1817 a França de la mà de
Marcel·lí Champagnat.

Nou punt d’informació adreçat a cuidadors
i persones grans a Lapallavacara
A partir del 15 de maig,
Nexes Socials crea un
punt d’atenció, informació
i assessorament a l’espai
d’entitats Lapallavacara,
cada dilluns de les 16 a
les 18,30h. En aquest espai
s’inicia la difusió d’un nou
projecte cooperatiu de
suport social i terapèutic a
les zones rurals lleidatanes.
El projecte preveu la
creació de nous serveis
adreçats a persones grans
que presenten límits en la
seva autonomia, als seus
familiars cuidadors i a
persones que viuen una
malaltia neurodegenerativa.
L’objectiu és dignificar i
dotar de qualitat de
vida l’envelliment rural,
preservant al màxim
l’autonomia i drets
subjectius de les persones
grans i els seus familiars.

Xarrada informativa de Nexes Socials

En segon lloc, preveu
serveis de manteniment i
estimulació social, física i
cognitiva; es crearà L’Escola
del Cuidador i, tenint en
compte l’alt cost econòmic
de molts productes tècnics
i de suport, es crearà un
banc de productes tècnics
amb possibilitat de cessió,

lloguer i intercanvi.
Alhora, el projecte
s’estendrà als petits nuclis
rurals i entre comarques,
creant xarxa social i
accions de sensibilització
sobre el treball de cures,
l’equitat de gènere i la
corresponsabilitat social
en les cures al món rural.

L’Esplai de Vallfogona
organitza una xerrada i una
visita guiada a Cunipic

Xarrada “Pensa” al local de l’Esplai de la gent gran

El dia 21 d’abril i a través del Consell Comarcal
de La Noguera, es va fer
una xerrada a la sala de
l’Esplai de la Gent Gran
“La Vall” de Vallfogona
de Balaguer, amb el lema
“Pensa” activa la ment,
amb la neuropsicòloga
Olga Gelonch, dins el
cicle de Conferències
en Neuroprevenció, que
ofereix ASPID.
L’ o b j e c t i u é s f e r
prevenció entre la gent
gran, ja que per mantenir
una bona salut han
d’activar la ment, cuidar
la salut emocional,
controlar els factors de

risc i fer activitat física.
La xarrada va tenir molt
bona acceptació, sent
molt encertat el tema.
L’altra activitat es
va fer el dia 28 d’abril.
Aquesta va consistir
en una caminada a
l’empresa Cunipic.
L’hora de sortida va
ser a les 17h de la Plaça
Setze Jutges i un cop allí
van fer una visita guiada
per les instal·lacions de
l’empresa.
Van poder conèixer
la criança de tota classe
d’animals molts d’ells de
companyia i el pinso que
necessiten cadascun.

COMARCA

Dues mil persones van assistir a la XXX
Trobada de Campaners d’Os de Balaguer
Durant els dies 29 i 30
d’abril Os de Balaguer va
acollir la XXX Trobada de
Campaners i que reuneix en
aquesta localitat lleidatana a
uns 80 campaners de tot l’Estat
i al voltant de 2.000 visitants.
En aquesta edició, un dels
més reconeguts fonedors de
campanes de l’Estat, Abel
Portilla, de Hermanos Portilla
del municipi de Gajano
(Cantábria) ha fos el bronze
i ha fet quatre campanes
davant el públic (de 80, 60, 40
i 20 kg); mitjançant el sistema
tradicional amb un forn de
fang i palla i amb llenya del
lloc, «Fosa a peu de torre»,
tal com es realitzava a l’Edat
Mitjana.

El fonedor de campanes Abel Portilla de Gajano va
fondre i fer 4 campanes de 80, 60, 40 i 20 kg en un
forn de fang i palla com a l’edat Mitjana

Trobada de Campaners

Josep Vallverdú va inaugurar la
novena edició de Fira Net a Montgai

Fira del Sabó

Centenars de visitants
van anar a Montgai amb
motiu de la novena edició de
Fira Net, dedicada al sabó.
Una vintena de saboners de
tot Catalunya van exposar
els seus productes artesans
que anaven des de sabons
exfoliants i aromàtics fins
a específics per a persones
amb la pell sensible. Alguns
paradistes mostraven també
productes cosmètics. L’acte
inaugural va ser a càrrec de
l’escriptor Josep Vallverdú.
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Presentació del llibre “Dels
orígens al repoblament” de
Vallfogona de Balaguer
El passat 23 d’abril,
diada de Sant Jordi, va
tenir lloc a Vallfogona
de Balaguer l’acte de
presentació del llibre
d’Història de Vallfogona
“Dels orígens al repoblament» dels autors Jaume
Mateu, Mercè Plens i
Raül Torrent.
La presentació
del llibre es va fer a
l’església de sant Miquel
Arcàngel. Van intervenir
l’alcaldessa que va
dedicar unes paraules
als autors i es va
congratular de l’aparició
d’aquesta història
llargament esperada al
poble. Seguidament va
intervenir Arnau Galitó,
regidor de cultura i
coordinador de l’obra,
que va explicar que
s’havia decidit fer dos

Presentació del llibre

Dels autors Jaume
Mateu, Mercè Plens
i Raül Torrent, es el
primer de dos volums
d’història de la vila
volums, donada la
quantitat d’informació
i que properament es
publicarà el segon volum
«De l’arribada de les
aigües del canal d’Urgell
a l’actualitat».
A continuació cada
un dels autors va fer una
ressenya del contingut
del seu apartat dins el
llibre, posant de relleu el
treball d’investigació i la
rigurositat històrica.
A l’acte hi van assistir
més de dues-centes
persones.
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Festival de Teatre amb l’aula de Teatre
de Crisi Perpètua el proper 20 de maig
Els Cracks de la Crisi representaran l’obra “Els
temps canvien” i Els Joves de la Crisi representaran
l’obra “Vull ser famosa” al Teatre Municipal

Els Joves de la Crisi

El proper dissabte 20
de maig a partir de les
20,30 hores es celebra el
Festival de Teatre a càrrec
de l’aula de teatre de la Crisi
Perpètua.
El Festival contarà amb
les actuacions d’«Els Craks
de la Crisi» amb la seva
obra, Els temps canvien
adaptació de l’obra “T’he
enxampat Caputxeta” de
Carles Cano, i «Els Joves
de la Crisi» ens sorprendran
amb la seva obra «Vull ser
famosa», quatre esquetxos
on denunciaran els valors
culturals, de les pressions
que arriben als nostres joves
a través dels nostres mitjans
culturals i audiovisuals.

El Museu de la Noguera presenta la peça
pictòrica Tobies i l’arcàngel Sant Rafel
El passat dissabte 6 de
maig es va presentar la
peça del mes de maig, dins
del cicle “A Taula!”, que
organitza el Museu de la
Noguera. En aquest cas es
tracta de Tobies i l’arcàngel
Sant Rafel, una composició
pintada a l’oli que presenta
dues imatges dempeus, l’arcàngel Rafel i el jove Tobies,
aquest darrer subjectant un
peix. En acabar es va fer un
tast de coca amb arengada
i vi del Castell del Remei.

Presentació de la peça de maig

Aspid gestiona un projecte
adreçat a aturats de llarga
durada entre 30 i 54 anys

ASPID

L’Associació de Paraplègics i Discapacitats
Físics de Lleida (ASPID)
posarà en marxa aquesta
primavera el nou programa d’inserció laboral
«Ponent Ocupació» a les
comarques del Segrià, la
Noguera i l’Urgell, adreçat a les persones de 30
a 54 anys, amb o sense
discapacitat, que són
aturats de llarga durada
(porten més d’un any en
atur), per impulsar-les en
la seva recerca de feina.
L’objectiu de la iniciativa
és atendre 126 persones
i aconseguir que com a
mínim el 15% trobi feina.
El projecte, que es
desenvoluparà del 22 de
maig de 2017 al 21 de
març de 2018 i que manté
la preinscripció oberta,

El programa es
específic pels aturats
de llarga durada i té
un acompanyament
individualitzat
és promogut per el Servei Públic d’Ocupació i
el Ministeri d’Ocupació
i Seguretat Social en el
marc dels anomenats
programes integrals.
A diferència d’altres
programes, aquest nou
projecte és específic
pels aturats de llarga
durada i oferirà un
acompanyament
individualitzat
per reforçar les
competències personals
i la motivació per trobar
feina.

LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Brúixola
Autor: Mhatias Enard
Gènere: Novel·la

La nit cau sobre Viena
i sobre l’apartament on
Franz Ritter, un cèlebre
musicòleg vienès, que
pateix una malaltia degenerativa, enamorat d’Orient, intenta en va agafar
el son. A la deriva entre
els somnis i els records,
la melancolia i la febre,
revisa la seva vida, passions, trobades i estades
lluny d’Àustria (Istanbul,
Damasc, Palmira, Teheran…) i es qüestiona el
seu amor impossible per
la ideal i esmunyedissa
Sarah. Novel·la nocturna, embolcallant i musical, plena d’una erudició
generosa i d’un humor
agredolç, Brúixola és un
viatge i una declaració
d’admiració, una recerca
de l’altre en un mateix i
una mà estesa, com un
pont llençat entre Occident i Orient, entre l’ahir
i el demà, bastit sobre
l’inventari amorós de segles de fascinació i d’influències.
Guardó amb el prestigiós Premi Goncourt
2015, és una declaració
d’amor a Orient Pròxim,
barreja de memòries, llibre de viatges i un dietari
sentimental.

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

Una tarda de juny el
senyor Andesmas, unu
home d’edat avançada,
visita la casa aïllada que
acaba d’adquirir per a la
seva filla Valérie. La casa,
encerclada pel bosc, té
vistes al mar i al poble,
on se celebra un ball. Andesmas té una cita amb
el contractista del poble,
Michel Arc, per pressupostar la terrassa que vol
construir, al gust de la
seva filla: semicircular, a
dos metres del precipici
de llum. El temps se li escola entre la somnolència
i les visites intercalades
d’un gos que volta, una
nena i una dona. Petites
dosis de dramatisme esquitxen la plàcida tarda,
una tarda de vent i ombres perfumades per una
felicitat dolcíssima i inabastable. Un dolor antic
però, s’esquitlla entre les
capcinades d’Andesmas,
assegut a la butaca de vímet, al ritme de la música
llunyana i els sons que
arriben del bosc. L’autora
francesa administra amb
saviesa el narcòtic i el verí
narratius, amb un fraseig
impecable que captura el
temps. Una novel·la commovedora i terrible.

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

La tarda del senyor
Andesmas
Autor: Marguerite Duras
Gènere: Novel·la

Quan arriba el moment
Autor: Aina Sastre
Gènere: Juvenil a partir
de 13 anys

La Lili és una adolescent que, com molts
joves, se sent genial.
Cada matí es lleva amb
una sensació molt tendra a l’estómac i amb
ganes de canviar i de fer
un món millor; també hi
ajuda el fet d’estar enamorada... Però no tot és
alegria: la seva família
es desfà i, a més a més,
ella està tenint uns malsons massa reals i terrorífics. La Lili lluitarà
pels seus ideals, per la
seva família i per les seves relacions, però no
està tan segura de sortir-ne il·lesa un cop haurà descobert en els seus
orígens una història de
bruixes.
Descobrirà el món
subtil i invisible que
s’amaga rere les coses i
s’endinsarà en l’univers
de la màgia i del poder
interior, un món del qual
cap adult no li ha parlat
mai. Enmig del batibull,
haurà de descobrir qui
és ella mateixa. Només
d’aquesta manera podrà trobar les respostes
adequades.
Es
tracta
d’una
novel·la amb un rerefons de fantasia.
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Llegeix

Si ja no el pots voler
per massa vell,
tal volta sí però
reconstruir
un punt de complaença,
la més immaterial
enllà del tacte.
Palpar la suavitat
del seu endins,
lliscant a poc a poc
al fons de la bondat
que en ell s’amaga,
on res inexorable
hi té cabuda.
Tal volta a poc a poc
vegis més tard
un lloc del seu vell temps
encara encés,
on nia l’esperança.
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El Balaguer més “local” capgira el
marcador davant el Vilanova 5-2
Els homes entrenats per
Jordi Cortés perdien 0-2
al descans i van poder
girar la dinàmica amb
els jugadors del planter
23/04/2017

BALAGUER
SANTBOIÀ

1
0
2

07/05/2017

BALAGUER
VILANOVA

5
2

Els locals necessitaven
la victòria per seguir somiant amb el possible ascens
i els del Garraf necessitaven imperiosament els tres
punts per intentar sortir de
la zona perillosa que el pot
portar a Segona Catalana.

Homenatge a Josep Suriol

Classificació
Primera Catalana
1. Santboià....................61
2. Reus...........................59
3. Balaguer.................. 54
4. San Cristobal...........52
5. Almacelles................50
6. Lleida B.....................48
7. Sant Ildefons............45
8. Viladecans................44
9. Vista Alegre..............43
10. Igualada..................42
11. Rapitenca................41
12. Vilaseca...................33
13. Alpicat.....................32
14. Vilanova..................32
15. Suburense .............23
16. Rubí.........................20
17. Morell........................5
18. Jesus i Maria ...........0

Isaac va posar-se l’equip a l’esquena

Al minut 4, els visitants
van aprofitar un error de
Massana al centre del camp
per quedar-se sols davant
Alfred i marcar el primer,
obra de Víctor Morillas. El
primer xut local entre els
tres pals no va arribar fins

al minut 18, obra de Genís.
Però el joc no millorava per
als locals, que jugaven amb
poca força i convenciment,
fins que en el 35, arribava
un autèntic gerro d’aigua
freda amb el segon gol del
Vilanova amb una rematada
de cap de Juanjo. Amb el 0-2
s’arribava al descans.
En el segon temps va
arribar la revolució des de
la banqueta local. D’inici,
Cortés va realitzar els cinc
canvis permesos donant entrada als jugadors de casa,
com Mikel, Carlos, Víctor,
Marc Sánchez i Galcerán.
Amb els canvis el Balaguer
va començar a funcionar
com un rellotge suís. Al minut 61 en ple festival de joc
local, Asier marcava el primer. Isaac, Genís, Galcerán

i Carlos van fer la resta fins
a completar el 5-2 davant
l’alegria de l’afició.
A la mitja part, el president Antonio Aiguadé va
lliurar una samarreta al soci
Josep Suriol, que s’està recuperant d’un problema de
salut.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Adrià F............... 21
2. Asier E............... 13
3. Genís S. ............ 12
4. Sergi G................ 5
5. Isaac S. ............... 4
6. Putxi.................... 4
7. Mikel A. .............. 2
8. Pau S................... 2
9. Massana............. 2
10. Sergi C.............. 2
11. Carlos M. .......... 2
12. Marc S. ............. 1
13. Bañuelos........... 1
El Balaguer va donar la volta al marcador el passat diumenge davant el Vilanova,
quan perdia 0-2 al
descans i va aconseguir marcar fins a cinc
gols a la segona part.
Asier, Isaac, Genís,
Galcerán i Carlos van
aconseguir perforar la
porteria del Vilanova,
destacant el gol que va
significar el 5-2, obra
de Carlos Martínez,
aconseguint un gol
olímpic.

Propers encontres
14/05/2017 -- 17 h
Camp Municipal
d’Almacelles

Almacelles| Balaguer
------------------------------------21/05/2017 -- 17 h
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Lleida B

Carlos Martínez

ESPORTS

Centenars de nens i nenes van gaudir
de l’entrenament del Barça Lassa
El pavelló poliesportiu de
Balaguer ple de gom a gom
es va vestir de blaugrana
amb la presència del primer
equip del F.C. Barcelona

Lassa de la secció de futbol
sala. L’acte forma part de les
múltiples accions que duu a
terme l’Escola de Futbol Sala
Balaguer Comtat d’Urgell

Un moment de l’exhibició

durant aquesta temporada
esportiva dins el conveni que
té amb el FC Barcelona.
Centenars de nens i nenes
que van participar juntament
amb els jugadors del Barça
d’una exhibició/entrenament
conjunt, i d’una sessió de
fotografies i firmes per part de
la plantilla del primer equip
del FC Barcelona amb tots
els joves que ho van voler.
Al finalitzar també es van
repartir pòsters i regals, entre
els convidats, que a part dels
jugadors del Comtat d’Urgell
ho estaven dos jugadors de
cadascun dels clubs de futbol
sala de la província, així com
de les escoles, instituts i
associacions pròximes.

Bon paper dels atletes del Runners
Balaguer C.E. a la Lliga Ponent
El passat 29 d’abril es va
celebrar la cursa de la truita
d’Alfarràs, amb categoria de
5 km, l’atleta Natàlia Bernat
del Runner’s Balaguer va
guanyar. El passat 30 d’abril
es va celebrar la cursa Balàfia,
on Sergi Nunes va quedar 3er
als 5km i Antoni Carulla primer
dels 10 km. Destacar que
l’equip format per Mireia Badia,
JM Marquès, Natàlia Bernat i
Sergi Nunes es col·loquen
líders del campionat per
equips 5 km.

Podi de Sergi Nunes
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215 participants a la Segona
edició de la Marxa Popular
Baix Sió a Montgai

Marxa Popular Baix Sió

La Marxa Popular del
Baix Sió es va celebrar
el diumenge 30 d’abril
la segona edició en una
jornada organitzada per
l’Ajuntament de Montgai i emmarcada dins el
projecte Marxa.cat de
marxes saludables de
Ponent que ha aplegat
215 participants.
La jornada es
presentava com una
invitació saludable a
descobrir un territori
p r o p e r, c a m i n a n t o
corrent. Els participants
podien optar entre dos
rutes: Xoriguer, de 13,6
kilòmetres, i Sisó, de
21,02 km, que tenien en
comú el fet de permetre
acostar-se a un patrimoni
ric i divers tant pel que
fa a la natura com a la

Una jornada esportiva
oberta i no
competitiva amb dos
rutes, una de 13,6 i
una de 21 km
cultura, amb una menció
especial per a la novena
edició de la Fira del Sabó
de Montgai, que coincidia
amb el final la marxa.
La jornada era,
doncs, oberta i no
competitiva, amb uns
recorreguts sense cap
dificultat destacable i que
buscaven la participació
tant d’atletes com de
caminants de totes les
edats, ja que estava
pensada per fer entre
familiars i amics.
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It’s Only Balaguer de Futbol Sala al
Pre-Mundial del 13 de maig a Vilobí
Balaguer acollirà durant
la segona quinzena de novembre el mundial femení
de futbol sala, agrupant

les 12 millors seleccions
del món. La selecció catalana organitza aquest 13
de maig, mig any abans

It’s Only Balaguer

de la disputa de la competició, la Federació Catalana de Futbol Sala (FCFS)
ha organitzat una Copa
pre-mundial femenina a la
localitat gironina de Vilobí
d’Onyar, que està oberta a
tots els clubs catalans de
futbol sala femenins amb
llicència de la FCFS.
L’equip Balaguerí It’s
Only Balaguer, participarà
amb aquesta Copa PreMundial Femenina, tenint
la possibilitat que alguna de
les jugadores sigui seleccionada per disputar el Mundial amb la Selecció Catalana.
Olga Parisé ja va participar
amb la selecció catalana la
temporada passada amb un
Europeu a Santa Coloma
de Farners i al Pacific Cup
Austràlia al 2014.

400 nedadors van participar al IV Trofeu
Albert Barri a la piscina de Balaguer
El CEN Balaguer va aconseguir 45 podis en el IV Trofeu
Albert Barri disputat el 29
d’abril, organitzat pel CEN
Balaguer en memòria del nedador i entrenador del club,
amb la participació de més
de 400 nedadors de 8 clubs
a nivell català i d’Aragó.
Les 18 medalles d’or
aconseguides pel Joel
Farré(2), Jordi Suñé(2),
l’Arnau Pifarré(2), Cristina
Palacín, Jaume Pallé, Àngel
López, Berta Benseny, David
Galán, Alexandra Papell,
Aurembiaix Pifarré, Ares
Perera, Núria Pallé, Núria
Ortiz, Marcel Porta, Pere
Barbosa.
Les 12 medalles
d’argent per a Silvia Bo, Ada
Castell(2), Sixela Gracia,
David Galán, Berta Benseny,
Àngel López, Alba Farré,
Giulian Alecsandru, Joan

Participants al Trofeu Albert Barri

Bonet, Emma García i el
relleu de 6x50 lliures Aleví.
I finalment les 15 de
bronze per la Laia Cerezuela,
Èlia Santmartín, Clàudia
Pérez, Jasmina Però, Marc
Suñé (2), Alexandra Papell,
Jaume Pallé, Marta Teixidó,
Laia Palacín, Aina Torrubiano,

Iker Ruíz, i els relleus de
4x25 lliures prebenjamí
(amb Bruna Barquín, Ainhoa
Bocero i Lluc Estany) el de
8x50 lliures Benjamí (amb
Helena Roca, Carla Torruella
i Alexandru H.) i el relleu de
8x50 lliures Absolut (amb
Aitor Morales i Lluis Pijuan).

El Balaguer de Tennis Taula
retorna al camí de la Victòria
davant el Vasa Arroyo

Balaguer Villart Logístic

El Balaguer Villart
Logístic va tornar al camí
de la victòria en el seu
enfrontament amb el
darrer classificat de la
taula, el Vasa Arroyo de
Valladolid.
En el primer partit Yan
Lan Li es va desfer sense
problemes de Maria
Ramírez per 3 a 0 (11-5,
11-1, 11-2). En el segon
Tingting Wang va fer el
mateix resultat davant
Islam Moukafih (11-5, 115, 11-1). En el partit més
disputat de l’encontre,
Anna Biscarri va cedir el
seu punt davant Marta
González per 2 a 3 (11-7,
7-11, 8-11, 12-10, 6-11).
l partit de dobles
el van resoldre amb
claredat Tingting i
Yan Lan amb un altre
3 a 0 sobre González i
Moukafih (11-5, 11-7, 116). Finalment Tingting va
acabar amb un altre 3 a
0 sobre Maria Ramírez

(11-4, 11-3, 11-4) posant
el marcador general en
el definitiu 4 a 1.
Amb aquest resultat el
Balaguer Villart Logístic
es manté en segona
posició, si bé amb un
partit més que el tercer
classificat, el Girbau Vic.
El proper dissabte
13 de maig, a les 17 h al
Pavelló Molí de l’Esquerrà,
tindrà lloc la darrera
jornada d’aquesta lliga
de Superdivisió Femenina
de la temporada
2016/2017 precisament
contra l’equip que
ja l’ha guanyada
matemàticament,
l’UCAM Cartagena.
Un final d e llig a,
doncs, d’altíssim nivell
entre els millors equips
de la lliga del tennis taula,
on el públic podrà gaudir
en directe a Balaguer,
animant a l’equip per
poder fer el millor resultat
a la final.

ESPORTS

El CB Balaguer femení guanya per
81-36 al Martorell i es proclamà campió
Les balaguerines porten 18 victòries consecutives i
a falta de dos partits per acabar el campionat
regular ja s’han proclamat campiones de lliga

CB Q2 Consultors Balaguer sènior femení

Nova victòria del sènior
femení del CB Q2 Consultors Balaguer que milita al
Campionat de Catalunya de
2a categoria. Partit dominat
en tot moment per l’equip
balaguerí que podia celebrar
davant la seva afició l’ascens
de categoria i el campionat
de lliga. El proper repte de
l’equip passa per competir
el Campionat de Catalunya a
Vic a finals de mes i per això
ara l’equip té 3 setmanes per
preparar-se i treballar per un
il·lusionant objectiu.
Amb la del passat
dissabte, el grup va sumar
la seva 18a victòria seguida
després de molt treball i
implicació de l’equip. El
proper rival, el CB Calaf,
derbi de màxima dificultat
a una de les pistes més
complicades de la lliga.
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L’equip júnior femení es
proclama campió provincial

Júnior femení del CB Balaguer

L’equip junior femení
del Club Bàsquet
Balaguer va guanyar
la final a 4 de la lliga
provincial i a finals
d’aquest mes disputarà
la final a 4 de Catalunya.
L’equip júnior ha
demostrat la seva força
durant tot el campionat i

ara volen posar la cirereta
al pastís guanyant la
final catalana.
El futur del bàsquet
femení està assegurat
amb aquest grup de
jugadores que reforçaran
el primer equip la
temporada vinent, a
primera catalana.
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OPINIÓ
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.

Sant jordi?

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

El tan conegut festeig
del PP i del PNV, s’ha fet
ben públic que ha acabat
en matrimoni. El pragmatisme dels bons polítics
s’ha imposat i tots contents, doncs hi ha raons
econòmiques i polítiques
totes satisfetes. Jo cada
cop que veig a polítics bascos sento enveja. Seriosos,
sense esquerdes, amb un
ideal ben concret i gens
oblidat, però que veuen
ben clar que no és encara
el moment de poder realitzar els seus somnis. I
obren en conseqüència.
Van deixant el camí ben
arranjat pels que vindran
darrera. Conserven i fan re-

nèixer la seva llengua, els
seus balls, la seva música,
preparen a la seva joventut
pel futur, i poden lluir amb
orgull que han gestionat
cada euro amb un sever
criteri d’utilitat pels seus
administrats. L’aspecte i la
imatge que transmeten, és
d’una serietat i honestedat
a tota prova.
L’altre dia llegia en un
diari català , un raonament
de Franz Kafka, em va recordar a l’Stefan Zweig
que també va deixar un
judici semblant, deia així:
“En la teva lluita contra la
resta del món, t’aconsello
que et posis del costat de
la resta”. És el súmum del

Plegats som més forts

Joan Vicent Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Molts catalans som de
la opinió que com més serem més riurem, més força
tindrem i més respecte ens
deuran i amb més arguments podrem defensar els
nostres criteris quan sigui
que calgui fer-ho. La Unió
Europea i en general l’àmbit de les relacions internacionals entre els estats és
un joc de forces, forçuts i
forçats. Actualment Espanya, amb Catalunya, és la
quarta potència de la Unió
Europea (la Unió Europea
és la primera potència econòmica mundial i el primer
món quant a llibertats i progrés social); Espanya és un
dels forçuts; Espanya, amb
Catalunya, és membre del
G-20, el conjunt de les vint
economies més fortes del
món. Encara que siguem el
vintè del grup som part del

grup i, siguem realistes,
lector, tractant-se d’aquesta mena de grups, més
val ser a dintre que a fora.
Espanya sense Catalunya
baixaria a ser la cinquena o
sisena potència de la Unió
Europea i amb prou feines
entraria en un suposat
G-40 mundial: passaríem al
grup dels forçats.
Catalunya sense Espanya seria un país de 7
milions d’habitants, aliè
a la Unió Europea i situat
al lloc 50 de les economies mundials. Estaria fora
de la Unió Monetària euro
(és a dir, hauríem de crear
una nova moneda que no
tindria cotització internacional) i a la cua dels aspirants a entrar a la Unió
Europea, al darrera de
Croàcia, Sèrbia, Macedònia, etc. Seria del grup de

pragmatisme, és poc èpic,
però ple d’ensenyances de
mesura i de vertader seny.
Una festa per Catalunya com és Sant Jordi, la
política monetària que segueix l’actual govern, l’ha
fet i està convertint en un
mercat més. Començant
per la Grossa que l’ha afegit al llibre i la rosa. Es pot
continuar amb les signatures que es demanaven pel
Referèndum, forçant a la
gent a pronunciar-se en un
sí o un no. No m’estranyaria gens els números que la
ANC ens pugui presentar.
Em va recordar aquells que
les demanen per qualsevol
motiu, sigui per lluïment
propi o per demostrar una
fidelitat a qualsevol cosa
que els pugui beneficiar en
un futur. En fi en els canvis
que fa la vida deu haver de
ser així, a mi en concret no

m’agrada. No cal ni parlar
de tots els “vivales” que
troben un motiu, munten
els seu “xiringuito”, i feina
bruta i diners nets. Per l’altra part seria molt interessant que una determinada
protecció la tinguessin, i
l’haurien de tenir, aquells
que amb una finalitat filantròpica fan la venta per
reunir uns calerons i poder
beneficiar a la ciutat amb
el seu treball.
Ah! Com treballen els
nostres polítics, amb la
guia del nostre Ministre
d’Assumptes Externs. Ara
van als EEUU, ara hi tornen
per una cita important, i
reben... una resposta repetidament sabuda i rebuda.
Volien donar un tomb pel
Marroc junts amb una delegació comercial, i quina
llàstima!, per problemes
d’agenda dels d’allà no va

caldre agafar l’avió. Amb
el senyor Colom, prop de
la Generalitat, amb anys i
panys, amb sou i destino al
regne a la alauita, es podia
saber la quantitat d’euros
que reben originaris a Espanya, i milers de súbdits
vivint i aprofitant-se d’una
espècie d’estatuts molt especial i favorable per ells.
Els que manen, ni saludar-los si els haguessin trobat pel carrer. Els dirigents
de tot el món, amb contades excepcions, són iguals,
poden ser diferents, però
rucs no ho són. Com moltíssims catalans tinc ganes
de veure com s’acabarà tot
aquest enrenou, que té tan
de comèdia bufa amb molta despesa i cap resultat.
Crec que ens molts moments ells mateixos se’m
riuen.
------------------------------------------

forçats, sens dubte. Alguns
pensen que el veto d’Espanya a la nostra entrada a la
Unió seria salvable, i pot
ser que sí, però aquests
mentiders ens oculten que
també ens vetaria França,
per raons òbvies, i molt
probablement països petits rivals directes de Catalunya, com ara Grècia,
Portugal, Txèquia, Eslovàquia, etc. N’hi a prou amb
un, de veto, per a que no
puguis entrar a la Unió. Un
sol veto, del país més petit
o insignificant, i no entres
a la Unió Europea. Realisme, lector, realisme. Si a la
independència s’arriba de
forma pacífica i consensuada, uns quatre o cinc anys
després Catalunya obtindria statu de país associat
a la Unió (sense formar-ne
part) i, després de gastar
uns 50.000 milions d’euros
per crear i formar un exèrcit, mínim però modern,
aspiraríem a entrar a la
OTAN, pas inicial i inelu-

dible per a ser considerat
“democràcia occidental”.
Per tant ¿per què no
tots plegats? La convivència és possible? I tant
que sí, però sempre que
reconeguem que som diferents i sempre que ens
respectem mútuament en
les nostres diferències. Jo
treballo i treballaré per al
manteniment d’una Espanya unida amb Catalunya
formant un sol estat, però
també accepto que les coses, tal com estan ara, no
m’agraden gens ni mica
i manca una actitud, per
ambdues parts, de voluntat
de concertació i entesa; ni
els catalans tenim tota la
raó ni la tenen ells; ni som
víctimes de l’Estat espanyol ni ells han de mantenir a capa i espasa que la
Constitució prohibeix el
referèndum. Uns i altres
sembla que donen més importància a la terminologia
que no al interès real de la
gent. La veritat, lector, a

mi se me’n fum nació, nacionalitat, regió autònoma
o estat federal. En política
la dreta i l’esquerra tenen
tants punts coincidents
que, clarament, la diferència és més de matís que
no de substància. Per a mi
només és important regular la convivència de manera que tots, tots plegats,
puguem mantenir la unió
que, si som de veritat honestos, tots sabem que és
realment la que fa la força.
La Constitució és el gran
marc legal que ens ha permès el període de prosperitat política, econòmica
i social més ampli de la
nostra història; però no és
perfecta, ni és inamovible;
ella mateixa estableix els
mecanismes per a reformar-la quan la societat, en
el seu conjunt, ho vulgui
fer. I jo soc dels que penso
que el moment de la revisió
i reforma de la Constitució
de 1978 ha arribat.
------------------------------------------
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Homenatge a Balaguer a Maryse Gràcies!
Olivé

Comissió Organitzadora del Posa’t la Gorra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Amics de la Maryse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Balaguer vol retre homentarge a Maryse Olivé,
l’empremta d’una dona
compromesa i al servei de
Catalunya (de Balaguer a
Figueres, Darnius, Perpinyà
i París).
El diumenge 2 d’abril
ens va deixar la Maryse Olivé. Tenia 68 anys i una trajectòria vital extraordinària
al seu darrere.
Va néixer a Perpinyà on la
seva família s’havia exiliat
després de la guerra civil.
El seu pare, en Bernat Olivé, havia treballat al Comissariat de Propaganda de la
Generalitat, durant la República.
Quan van retornar a
Catalunya, la família es va
establir a Balaguer. Aquí la
Maryse va muntar el Lycée
Français (després Lycée
Anglo-français), atesa la
seva condició de llicenciada en Filologia francesa per
la Universitat de la Sorbonne.
Políticament la Maryse
havia començat a Esquerra Democràtica de Catalunya, el partit que liderava
l’economista Ramon Trias
Fargas i que es va fusionar
amb Convergència l’any
1978. L’any 1979, primera
legislatura
democràtica,
va ser elegida regidora de
l’Ajuntament de Balaguer,
essent la primera Regidora dona del nostre Ajuntament.
Era una persona empàtica i una dona valenta i lluitadora que es va involucrar
en la vida política en una
època en la qual encara

predominava la presència
masculina en aquest món.
L’any 1982 va marxar
a Figueres on va muntar
una altra acadèmia amb el
mateix nom i que va dirigir
durant 20 anys. Va ser regidora de l’Ajuntament de
Figueres l’any 1999 fins al
2003 i del 2003 al 2007 de
l’Ajuntament de Darnius,
d’on era originaria part de
la seva família. En tots dos
mandats va ser Consellera
Comarcal de l’Alt Empordà
i es va responsabilitzar de
l’àrea de Cultura i la de Relacions Transfrontereres.
Primera directora de
la Casa de la Generalitat a
Perpinyà. Va crear per tant,
aquesta delegació del govern català a l’altra banda
dels Pirineus. La bona feina feta allà la va portar uns
anys més tard a treballar a
la delegació de la Generalitat a París. Finalment va
assumir la titularitat de la
delegació –que de fet la va
convertir en l’ambaixadora
catalana a França i Suïssaentre el 2012 i el 2014, any
en què es va jubilar.
La malaltia se l’ha endut massa jove. Tot i que ja
portava dos anys apartada
de la primera línia, tant per
la seva experiència com
per la seva personalitat,
a molts ens hauria agradat poder comptar amb la
seva complicitat una colla
d’anys més.
Aquest homenatge vol
ser un reconeixement a la
persona, a la dona, a l’emprenedora, a la política, a
l’amiga Maryse.

Des de la Comissió
Organitzadora ens volem
adreçar a tothom que s’ha
implicat en la diada de
Posa’t la gorra d’aquest
diumenge 7 de maig,
concretament a les institucions, patrocinadors,
col·laboradors, responsables de tallers, voluntariat,
participants… per expressar-vos el nostre agraïment. Sense vosaltres no
hauria estat possible. Gràcies.
Comentar-vos
que
el resultat final ha estat
espectacular:
Una Nit
dels Famosos, amb 377
assistents. Una CursaCaminada amb 5.630 inscripcions oficials. Un Mur
de la Generositat amb 62
pancartes d’empreses i

més de 200 comerços col·
laboradors. Un Bosc dels
somnis fet per 5.000 alumnes de 48 centres educatius
i prop de 300 avis i àvies de
diferents
residències de
la comarca. Una Fira dels
Somnis amb 132 activitats
realitzades amb el suport
de més de 400 voluntaris i
voluntàries que transmetien
encant, rialles, il·lusió, somnis... Més de 10.000 infants,
joves i adults van omplir de
gom a gom el Parc de la
Transsegre. Un Dinar Solidari amb sis-cents comensals i
sorteig de regals per a tots
els assistents.
Tot això ha fet possible la
venda de 7.316 gorres i una
recaptació, a dia d’avui, superior als 97.000 euros.
Des de la Comissió vo-

La cultura de sortir al carrer

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

Dels fracassos i les
frustracions se n'aprèn
moltíssim, i m'atreviria a dir
que la gent que té més èxit
és la que més ha fracassat.
Darrerament es recepten molts psicofàrmacs
perquè la gent vol evadir-se
de la realitat (i dels fracassos). Però això és bo per
la societat? Doncs segons
coneguts especialistes veterans de l'Hospital Santa
Maria de Lleida, creuen se
n'està fent un abús. És a dir:
se'n recepten massa i sense motius.
No obstant això, crec
que hi ha gent que realment necessiten fàrmacs
(ansiolítics, hipnòtics i anti-

depressius), però no per sempre, sinó de forma transitòria.
Si hi hagués més relacions socials, una cultura
emocional i més valors a la
societat crec que no faria falta cap medicament dels que
cito. Però com ens ho podem
fer per crear aquesta xarxa de
relacions socials?
Segons el meu criteri fa
falta que les xarxes socials
d'internet (Facebook i Whatsapp) promoguin i fomentin
el fenomen de sortir al carrer
i les relacions interpersonals,
ja que el problema principal
de la societat avui dia és la
manca de relacions socials
'reals'.
Des de l'aparició de les
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lem expressar un agraïment
especial a tots els equips
dels serveis implicats i al
personal de la brigada municipal que ens han ajudat en
tot moment.
Balaguer i la Noguera
han donat la millor mostra
de solidaritat, implicació i
participació envers al càncer
infantil i tots vosaltres n’heu
estat els veritables artífexs.
Som conscients que hi
ha aspectes a millorar i que
en el trajecte de la feina feta
potser hem comés errors
que ens hauria agradat que
no s’haguessin produït. No
obstant creiem que l’esforç
realitzat ens ha satisfet amb
escreix.
Us encoratgem a ajudar-nos per fer possible una
tercera edició de Posa’t la
Gorra l’any vinent. Us tindrem informats.
Ha estat un plaer compartir aquest projecte amb
tots vosaltres.
noves tecnologies hem perdut bona part del tresor de les
amistats (reals) i ja comença
a ser hora que aquest tresor
el reconquistem. Ni el Whatsapp ni Facebook han de ser
substituts de la cultura de
sortir al carrer. Tampoc trobo
gaire normal ni ètic que quan
tenim l'oportunitat d'anar a
un restaurant amb els amics
tots estiguin fent ús del telèfon mòbil continuament. No
li veig cap sentit i és una falta
de respecte cap als demés.
Per no ser uns fracassats
i frustrats i sobretot per tenir
èxit tot comença per nosaltres mateixos. Nosaltres hem
de fer el pas de sortir al carrer, comprar, passejar, xerrar,
anar al teatre, riure una estona amb els amics o gaudir
del dia a dia com ho fèiem
abans. Érem feliços, oi?
-----------------------------------------------
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L’Escola Mont-roig celebra Sant Jordi
amb la tradicional marató de contes
El passat dilluns 24
d’abril, l’escola Mont-roig
va viure una tarda plena
d’activitats relacionades
amb la lectura, la literatura
i amb el món dels contes,
en motiu de la celebració de
Sant Jordi.
Els infants d’educació
infantil i cicle inicial van
poder gaudir de la tradicional
Marató de contes que es
celebra cada any, aquesta
era la 7a edició. La Marató és
protagonitzada per les mares
i els pares de l’escola que
expliquen contes emprant
tècniques diferents com
titelles, teatre. Una activitat
molt esperada pels alumnes.

Es va fer el passat dilluns 24 d’abril organitzada pels
pares i mares de l’escola que van explicar contes
emprant diferents tècniques

Sant Jordi al Mont-roig

Continua la recerca de fotografies dels
darrers cent anys de Balaguer

Imatge antiga de Balaguer

Continua la recerca d’imatges pel volum d’història gràfica «L’abans de Balaguer», un
llibre que pretén reunir un total
de mil fotografies, impreses en
alta resolució, que s’editaran
en format col·leccionable a
partir d’aquesta tardor. Les
imatges mostraran els últims
cent anys d’història de la ciutat, abraçaran temàtiques culturals, religioses, polítiques i
socials. Tothom que ho desitgi
pot seguir aportant fotografies
al Museu de la Noguera.

L’escola Vedruna guanya
diferents premis literaris i
artístics aquest curs
Els alumnes d’educació primària i secundària de l’Escola Vedruna
Balaguer han guanyat
els següents premis en
els certàmens literaris i
lingüístics d’àmbit local,
comarcal i de les Terres
de Lleida.
Quant al Sant Jordi,
de l’Ajuntament de
Balaguer, la Cristina
Güell, de 6è, ha obtingut
el primer premi de la
categoria de primària i
la Júlia Gómez i la Paula
Codina, de 2n d’ESO,
el primer i segon de la
categoria de secundària.
Al
certamen
d’Encontats, van resultar
guanyadors, el Pere
Vilanova (1r d’EP) i la
Xènia Polo (2n d’EP), en
la modalitat de dibuix,
i la Selena Sánchez (1r

Alumnes Vedruna

Els alumnes s’han
emportat premis als
concursos de Sant
Jordi, Encontats,
Gimcana i Òmnium
d’ESO), en la de prosa.
En el concurs de
l’Òmnium CulturalSambori la Laia Casals
(1r d’ESO), el primer
premi de prosa i l’Aroa
Díaz (1r d’ESO), el primer
de poesia. En aquesta
mateixa modalitat, la
S a o n e S o l d ev i l a ( 1r
d’ESO), el tercer.
Finalment, els
alumnes Júlia Gómez,
Mar López, Albert Serveto
i Laia Torremorell, tots de
2n d’ESO, van vèncer en
la Gimcana Lingüística.

OCI

Primera trobada de swing el proper
diumenge 21 de maig a Balaguer
S’ha creat a Balaguer,
una associació sense ànim
de lucre d’afeccionats al
ball amb música swing,
aquest ball s’anomena Lin-

Cartell de la trobada a Balaguer

dy-hop. És un estil de ball
popularitzat a Nova York per
ballarins afro-americans als
voltants del 1927.
Al territori de Lleida ja hi

ha nombroses associacions
i escoles que practiquen
aquest ball. A Balaguer han
creat l’associació “SwingNoguera”, que vol donar a
conèixer aquesta modalitat
de ball, per això s’ha organitzat la primera trobada de
swing a Balaguer pel proper
diumenge 21 de maig.
La trobada consistirà,
amb una visita guiada pel
Centre Històric a les 11 h.
Un vermut-swing a la Plaça Mercadal, amb classes
de ball obertes a tothom a
les 12.30 h i una fideuada
popular a les 14 h, seguit
d’una tarda de ball al casal
Lapallavacara.
Les inscripcions es poden fer fins el dia 16 de
maig. Per a més informació, adreceu-vos al correu:
swingnoguera@gmail.com
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Homenatge a Maryse Olivé
aquest divendres 12 de maig

Maryse Olivé

Aquest divendres
12 de maig, a les 20,30
i a la sala d’actes de
l’Ajuntament de
Balaguer es farà
l’homenatge a Maryse
Olivé, primera dona
regidora de l’Ajuntament
de Balaguer, i que va
morir fa unes setmanes.

L’Acte, amb el títol de
«L’empremta d’una dona
compromesa i al servei
de Catalunya», comptarà
amb la presència del
conseller Santi Vila i la
Expresidenta del Govern,
Joana Ortega, entre
d’altres personalitats i
familiars.
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------

ES DONEN classes
d’anglès de primària,
ESO i Batxillerat. Raó:
698383277.
-----------------------------------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.
----------------------------------E S N E C E S S I TA
cuiner/a, ajudant de
cuina i/o cambrer/a.
Amb experiència. Portar Currículum al Bar
1900.
-----------------------------------

SE PRECISAN ayudantes de cocina
y camareras para
restaurante de Fondarella. Disponibilidad horaria. Telf.
601122351 o bien rrhhpuntoestrella@
gmail.com
-----------------------------------

IMMOBLES

-----------------------------------VENTA o LLOGUER de
pàrquings tancats al c/
Jaume Balmes, 11 de Balaguer. Raó: 629310479629715431.

----------------------------------OPORTUNITAT, venda de parcel·les aïllades, la millor zona de
Balaguer. Al costat
del col·legi Mont-roig.
Informació al telèfon:
676996765.
------------------------------------

VENDA de terrenys de
3.100 i 3.500 m2 al Camí
Horta d’Amunt, a cinc
minuts de Balaguer
caminant. Terrenys de
regadiu. Raó telèfon:
609352267.
----------------------------------VENC pis nou a l’Avinguda Països Catalans,
1a planta, amb una
gran terrassa de cara
al riu, 4 habitacions.
Raó: 636124737.
------------------------------------LLOGUER de 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.
-----------------------------------

ES LLOGA apartament
a la Pineda (Salou),
costat platja, amb
vistes al mar i a Port
Aventura. Pàrquing
tancat, piscina, a/a,
rentavaixelles. Tots
els extres. Per setmanes i quinzenes. Raó:
639330429.
----------------------------------VENC pis a l’Avinguda
Països Catalans, amb
3 habitacions. Raó:
973446011-629725009.
------------------------------------VENTA O PERMUTA.
Casa a Gerb de 240
m2, 4 hab., 4 banys,
barbacoa, jardí, garatge 2/3 cotxes. Per
entrar-hi a viure. Possibilitat de permuta
per un pis a Balaguer.
Abstenir-se curiosos.
Visita personalitzada.
Raó: 667759666.
-------------------------------------

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.
----------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció de
breus classificats, us
podeu adreçar a les
nostres oficines al C/
Sant Lluís, 36-38 altell
de Balaguer o al telèfon: 973 448273.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
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 4 de maig
a les 8 de la tarda de l’11 de maig
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda de l’11 de maig
a les 8 de la tarda del 18 de maig
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 18 de maig
a les 8 de la tarda del 25 de maig
ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANI’NS
PRESSUPOST

SORTIDES
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)

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

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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