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Amb el suport de

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

En Josep Borràs i Gené
explica en el seu llibre Balaguer, ciutat oberta una
anècdota, força reveladora,
produïda en el lliurament,
al rei Juan Carlos I, del títol de president d’honor
dels Amics de Gaspar de
Portolà. Després de l’acte

El Club Bàsquet Balaguer està vivint un final de temporada
històric que recordaran durant molts anys.
El Cal Xirricló Mini Masculí 05 va viure un partit frenètic
contra el CENG Artesa de Segre. El vencedor d’aquest encontre
seria el que es classificaria per la final a 4. Els de Cris Andrés
i Anna Torres van aconseguir guanyant d’un sol punt de
diferència la classificació per la final a 4, que es disputaria a
Tàrrega el dissabte gran. El Tàrrega era el gran favorit, però el
Cal Xirricló va treballar de valent durant tot el partit, i va treure
un resultat que pocs equips de la província han aconseguit
aquesta temporada. Una temporada memorable d’aquests
nois que de ben segur que no oblidaran mai.
D’altra banda, el Q2 Consultors va fer els deures i ja
pensant en al F4 de la setmana vinent, van guanyar clarament
al Bàsquet Pratenc, aconseguint així una fita històrica, 20
victòries consecutives.
I passem a parlar dels nostres campions, el Pilman
Maquinària Júnior Masculí va superar amb claredat al CN
Tàrrega a la primera semifinal del matí, tot i una primera part
espessa en que li va costar marxar al marcador. El Sícoris va
vèncer al Balàfia contra tot pronòstic en la segona i per tant
seria el rival dels nostres. Els nois de Julià Peñalver i Joan
Farré van sortir molt posats al partit i ben aviat van prendre la
iniciativa en el marcador, un joc ràpid i vistós, que feia embogir
a un Poliesportiu ple de gom a gom, una defensa sòlida i un
bon encert no podia presagiar res més que un nou campionat
pel CB Balaguer. Finalment els de Julià es van imposar al
Sícoris, premi a una gran temporada plena de bona feina i
tercer campionat de Julià a les files del club, que esperem
que siguin molts més. I s’han guanyat la classificació pel
Campionat de Catalunya Nivell A, que es disputarà a Balaguer,
aquest diumenge.

protocol·lari, el Dr. Joan
Oró va mostrar al monarca uns mapes de Catalunya i de Califòrnia. Mentre
els hi ensenyava, li va dir:
“Tenemos que California
es un Estado, dentro de la
gran Nación Americana.
Y por otra parte, para nosotros, Cataluña es una
"Nación" (sic) dentro de un
Estado que es España...”. I
llavors “es va fer un gran
silenci...”. Qui el va tren-

car va ser el president de
la Generalitat, Jordi Pujol,
amb aquests mots: “Mire,
Majestad, estas consideraciones son cosas del gran
científico Joan Oró”. I l’autor acaba dient que el rei i
tothom van riure. Davant la
intervenció del qui el poble
català li va atorgar, durant
vint-i-tres anys, el tractament de Molt Honorable,
sobren els comentaris. O
no?
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La Consellera Dolors Bassa inaugura les
dependències dels serveis socials
Va reunir-se amb l’alcalde i l’equip de govern de la
ciutat i posteriorment va visitar les obres que
realitzen els Plans ocupacionals del Centre Històric

Dolors Bassa, Consellera de Treball, Afers Socials i Família

Aquest passat dimecres
24 de maig, la Consellera
de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat
de Catalunya, Dolors Bassa va visitar Balaguer, on
després de signar el llibre
d’Honor de l’Ajuntament
va reunir-se amb l’equip de
govern municipal, va visitar els joves que han estat
contractats del programa
de pràctiques, i els treballs
que s’estan executant dels
Plans Ocupacionals iniciats
fa unes setmanes i que estan dedicats a l’arranjament
de façanes del Centre HistòricLa Consellera Dolors
Bassa va acabar la seva
visita a Balaguer inaugurant
les noves dependències
dels Serveis Socials a la
Carretera de Camarasa.

Balaguer adjudica les obres de millora
del clavegueram del carrer Barrinou
Balaguer va adjudicar a
principis de mes, les obres
de millora de la xarxa de
clavegueram del carrer
Barrinou per 180.000 euros
a l’empresa Covan Obres
Públiques.
Els treballs, que
permetran reparar els
desperfectes que va
ocasionar la pluja el mes de
setembre de l’any passat,
es podran afrontar gràcies
a la subvenció rebuda
per part del departament
de Governació de la
Generalitat de Catalunya
que va habilitar una línia
d’ajuts per ajudar els
municipis afectats per
aquella tempesta.
Les obres, que aniran
des del carrer Ponent fins
a la plaça del Mercadal,
consistiran en la renovació
de les canonades i una

Carrer Barrinou

reestructuració del
pendent d’aquesta via, que
habitualment comporta
problemes a la Plaça del
Mercadal, quan hi ha forts
aiguats o tempestes com la
del mes de setembre.
En total disset firmes
van optar a l’execució

d’aquesta obra a la capital
de la Noguera.
El consistori, recordem,
va xifrar en prop de 500.000
euros els danys ocasionats
per la pluja del setembre
de l’any passat en carrers,
immobles i equipaments
municipals.

Adjudicades les obres de
millora de les baranes i
fanals del Pont Nou

Pont Nou

L’ajuntament de Balaguer ha adjudicat a
l’empresa Caldereria
Campllong, SL, de la
capital de la Noguera,
el contracte de les obres
de substitució de les baranes i fanals del Pont
Nou de Balaguer, per un
import de 62.000 euros.
El consistori ha
accelerat l’execució
d’aquests treballs, ja que
bona part de les baranes
estan molt deteriorades,
segons ha explicat
l’alcalde accidental,
Carlos Garcia, que
també ha dit que hi ha el
compromís de l’empresa
que la substitució de les
baranes estigui enllestida
abans de la celebració de
la Transsegre.
L’adjudicació s’ha fet
per decret d’alcaldia i
tramitació d’emergència
al no estar aprovat el
pressupost d’aquest
2017, per la qual cosa
s’ha hagut de fer una

Les noves baranes i
fanals del pont nou
estaran col·locats a
principis del proper
mes de juliol
modificació de crèdit.
D’altra banda,
Carlos Garcia també
ha qualificat d’actuació
urgent la reforma i millora
de la part inferior del Pont
Nou, uns treballs que
es calcula que podrien
costar uns 90.000 euros
i que, per portar-los a
terme, en aquest cas
l’ajuntament sí que
esperarà a tenir aprovats
els comptes d’aquest
exercici.
Pel que fa al
pressupost d’aquest
2017, Carlos Garcia
assegura que ja està
enllestit i confia que es
pugui aprovar en un ple
extraordinari al mes de
juny.

P U B L I C I T A T <<
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La 14ena Trobada de Puntaires de
Balaguer arriba aquest diumenge
El proper diumenge 28
de maig, la Plaça del Mercadal de Balaguer acollirà la
14ena Trobada de Puntaires
‘Ciutat de Balaguer’.
A partir de les 10 del
matí, es farà la concentració
a la Plaça de totes les participants vingudes d’arreu de
les comarques catalanes.
Mitja hora més tard tindrà
lloc l’esmorzar popular per
a tots i totes les participats a
la Trobada i serà a partir de
les 11 del matí, que es farà
una demostració de puntes
al coixí i labors de boixet per
part dels participants.

Trobada de puntaires

Del 24 al 27 de maig tindrà lloc “Jazz
al Pati”, al pati de l’Escola de Música

Presentació Jazz al Pati

L’ E s c o l a M u n i c i p a l
de Música i la Biblioteca
Margarida de Montferrat
han impulsat una activitat
anomenada “Jazz al pati”,
que pretén crear una
plataforma per a joves
intèrprets al Jazz i alhora
apropar al públic balaguerí
a un estil musical que
barreja una rítmica pròpia,
el blues principalment,
amb una instrumentació
genuïnes de les bandes de

carrer (trompeta, corneta,
clarinet, tuba, , baix, bombo
i platerets).
To t i q u e l ’ E s c o l a
Municipal de Música
de Balaguer no genera
actualment un número
important d’alumnes
d e g r a u s u p e r i o r, l a
proposta també neix de
la voluntat d’ensenyar als
alumnes de Balaguer i a
les seves famílies de les
diferents possibilitats de

desenvolupar-se en estudis
musicals i, d’aquesta
manera, vincular a
alumnes de grau superior
de jazz i música moderna
de diversos centres
d’ensenyament superior
dels Països Catalans.
Comptarà amb la
participació d’alumnes
d’escoles de grau superior
que ja han presentat en
forma de concert el seu
projecte de final de carrera.
Tot i el format de Mostra
no és un concurs, s’atorgarà
un premi al millor intèrpret,
gentilesa de la fundació
privada Marguerida de
Montferrato.
La Mostra comptarà
amb la participació del
Taller de Músics, el Liceu
i l’ESMUC del Principat i
l’escola Berklee del País
Valencià.
Totes les activitats es
realitzaran al pati de l’antic
edifici dels Escolapis,
excepte una sessió de cine
que es farà a l’Ajuntament.

Jornades tècniques per a
empreses rurals sobre
exportació i finançament
El Consorci Grup
d’Acció Local NogueraSegrià Nord ha organitzat
per a aquest mes de maig
dues jornades tècniques
per a empreses rurals,
incloses en el PAT T
del Departament
d’Agricultura,
Ra m a d e r i a , Pe s c a i
Alimentació.
La primera, «Com
començar a exportar
per part de les empreses
agroalimentàries», es
va fer el 10 de maig al
Consell Comarcal de la
Noguera. I la segona,
sobre Finançament per
a empreses rurals, es va
fer el passat dilluns 22 de
maig a les 15.00h, també
al Consell.
Aquesta jornada
està dirigida a totes

Les dues jornades
estan incloses en el
PATT del Departament
d’Agricultura de la
Generalitat
aquelles empreses del
món rural que, a més
a més del finançament
convencional, en vulguin
conèixer altres formes:
el Crowdfunding, com
a finançament amb
aportacions col·lectives;
Business Angels, on
són inversors privats
els que aporten el seu
capital i contribueixen
a la gestió empresarial;
i per acabar ajuts a fons
perdut com pot ser l’Ajut
Leader.

Jornades per empreses rurals

B A L A G U E R <<
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Balaguer va acollir els actes del Dia
Mundial de la diversitat cultural
Tot un seguit d’actes culturals i tallers es van
desenvolupar a la Plaça del Pou durant tot el matí
del passat dissabte 20 de maig

Tallers culturals

L’Àrea de Serveis Socials
del Consell Comarcal de
la Noguera a través del
SAI (Servei d’Atenció a
l’Immigrant) dins el Projecte
Espai Cultures, va organitzar
el dissabte dia 20 de maig de
10.00 a 14.00 h a la plaça del
Pou de Balaguer, un seguit
d’activitats per celebrar el
Dia Mundial de la Diversitat
Cultural sota el nom «El món
a les teves mans».
Aquesta proposta
s’organitza per primera
vegada a la comarca, i
ofereix a la ciutadania un
ampli ventall d’activitats
organitzades per entitats
de la Taula d’Entitats de
Balaguer del PDC Noguera,
com ara casetes de cultura
amb tastets gastronòmics,
vestuari i música de cultures
provinents de Gàmbia,

Espai de gastronomia

Llatinoamèrica, Romania, el
Senegal, la Xina i els Països
Catalans. També es van fer
tallers d’henna, cal·ligrafia
àrab, trenetes africanes i
caixa flamenca, i es va
poder gaudir d’actuacions i
danses com sardanes, balls
tradicionals catalans, ball
de bastons, sevillanes, cant
flamenc, reggae africà i per
a la quitxalla Contacontes
del Món. A més també hi va

haver l’exposició «Més que
un Joc», per experimentar la
socialització entre diferents
cultures a través del joc.
Amb la jornada es vol fer
visible la diversitat cultural
de la ciutat i promoure’n el
reconeixement mutu. A més,
va ser el marc idoni perquè es
puguin conèixer les diferents
entitats de col·lectius
immigrants i entitats culturals
que treballen dia a dia.
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El Teatre va acollir el festival de teatre
amb els joves actors de la Crisi
Vora tres-centes persones van assistir al festival de
Teatre al Teatre Municipal,
amb les actuacions d’«Els
Craks de la Crisi» amb la
seva obra, Els temps canvien, una adaptació de l’obra
T’he enxampat Caputxeta de
Carles Cano. El temps han
evolucionat i les inquietuds
dels nostres personatges de
contes més populars també.
El festival es va completar
amb la representació teatral
amb el grup «Els Joves
de la Crisi» que ens van
sorprendre amb la seva obra
«Vull ser famosa», quatre
esquetxos on es denuncien
els valors culturals, de les
pressions que arriben als
nostres joves a través dels
nostres mitjans culturals i
audiovisuals.

Els Cracks de la Crisi van interpretar l’obra “Els
temps canvien” i els Joves de la Crisi, “Vull ser
famosa”

Teatre de la Crisi

Els nois i noies de l’Estel ofereixen
l’obra de teatre “Des del balcó”

Cartell de l’obra

Els nois i noies de l’Associació l’Estel de Balaguer tornaran als escenaris
aquest divendres 26 de
maig a partir de les 4 de la
tarda, amb la representació
de l’obra de teatre “Des del
balcó”.
La representació teatral
comptarà un any més amb
la col·laboració de l’Escola
Municipal de Música de
Balaguer. L’entrada és gratuïta i la durada de l’obra és
d’uns tres quarts d’hora.

S’acaba el període per
sol·licitar ajuts de menjador
per al curs 2017-2018
El dia 8 de maig de
2017 va començar el termini per presentar les sol·
licituds d’ajuts individuals
de menjador escolar per
al proper curs 2017-2018.
Po d e n d e m a n a r
aquests ajuts els alumnes matriculats en els
centres de la Noguera
en 2n cicle d’educació infantil i en ensenyaments
obligatoris (des de P3 fins
a 4t d’ESO). El termini per
presentar les sol·licituds
finalitza el proper 26 de
maig.
Per sol·licitar-los
cal adreçar-se a les
treballadores socials
dels ajuntaments on
s’està empadronat, que
recollirà les sol·licituds
i la documentació que
cal aportar. Els requisits
per ser-ne beneficiari es
poden consultar a les
bases, publicades al
BOP 75, de 19 d’abril de
2017, i també a la web

Menjadors escolars

Els sol·licitants s’han
de dirigir als
treballadors socials
de cadascun dels
municipis
del Consell Comarcal de
la Noguera, a l’apartat
d’Impresos i documents
del Tauler d’anuncis.
El Consell Comarcal
de la Noguera ha fet
arribar a totes els centres
escolars de la Noguera la
informació sobre aquesta
convocatòria perquè la
facin arribar directament
a les famílies del centre.
En el curs 20162017, 516 alumnes
de la Noguera van ser
beneficiaris d’aquest ajut,
la majoria dels quals va
percebre entre el 50%
l’import del preu del
servei de menjador del
seu centre.

BALAGUER
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Sessió formativa de Carnisseria París
de Balaguer al Gremi de Lleida
Treballant amb producte de màxima qualitat es pot
oferir elaboracions innovadores i presentacions
acurades per millorar la imatge de la carnisseria

Anna Paris durant la sessió

El passat 8 de maig
l’equip de la Carnisseria
París de Balaguer va fer
una sessió formativa
d’iniciació als elaborats
carnis innovadors
organitzat pel Gremi de
Carnissers i Xarcuters de
Lleida i l’Escola Agrària de
l’Empordà.
L’Anna París, mestra
artesana carnissera i
xarcutera, va explicar als
assistents com, sobre
la base del producte de
màxima qualitat i de
proximitat, es pot oferir
als clients elaboracions
innovadores i presentacions
acurades que els permetran
millorar la imatge de la seva
carnisseria, ampliar l’oferta
de productes i treure més
rendibilitat al negoci.
Amb aquesta nova

Sessió formativa

tendència la Carnisseria
Pa r í s d e B a l a g u e r h a
fet un pas més enllà en
el tradicional món de
l’elaboració del producte
carni. Al mostrador de la
seva botiga, a més de tots els
productes tradicionals, s’hi
pot trobar molts productes
elaborats innovadors, que
alguns d’ells són els que
van explicar a la formació.

La jornada formativa,
va tenir molt bona acollida
i unes vint carnisseries de
Lleida i algunes de Girona
van poder iniciar-se en una
nova manera de treballar el
producte i donar un servei
més als seus establiments,
a part de la carn en si, molts
productes elaborats que
amplien el ventall de venta
d’aquest sector.
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L’Aplec a l’ermita de Sant Llubí es farà
el proper diumenge 4 de juny
Durant tot el matí de l’Aplec de l’ermita de Sant
Llubí, la organització donarà coca i vi a tots els
participants

Sant Llubí

El diumenge 4 de juny, es
durà a terme una nova edició
de l’aplec a l’ermita de Sant
Llubí a Millà al terme municipal d’Àger.
A l’Aplec de l’ermita de
Sant Llubí hi està tothom
convidat tots aquells que
vulguin gaudir del bonic
entorn paisatgístic i
patrimonial del Montsec.
Durant tot el matí la
organització donarà coca i vi a
tots els participants a l’Aplec.
També durant la jornada hi
haurà el joc dels tarrons, i el
sorteig d’un pernil.
A partir de les 12:00 es
farà una missa en honor al
Sant; a l’acabar s’obsequiarà
amb un panet als assistents.
Hi ha possibilitat de quedarse a dinar, amb taules i focs
a terra per poder fer brasa.

Bernat Borràs i Cristina
Gardeñes s’imposen a la 5a
Marxa Trail de les Peülles
El passat diumenge
14, es va celebrar la cinquena edició de la Marxa
Trail Les Peülles, ja consolidada i puntuable per
la Lliga de la Noguera, superant els 400 atletes, que
podien escollir entre dos
circuits, 54 km i casi 2.000
m de desnivell positiu i un
més assequible de 34 km i
1.100 m de desnivell, que
es podien fer caminant o
corrent, passant pels pobles de Les Avellanes (on
hi havia la sortida i l’arribada), Vilanova de la Sal,
Santa Linya i Tartareu.
En la prova llarga, en
categoria masculina, van

Sònia Valero és la nova presidenta del
Consell Esportiu de la Noguera
El passat dimarts dia
16, es va constituir la nova
junta del Consell Esportiu
de la Noguera, que estarà
presidida per Sònia Valero,
representant del Consell
Comarcal de la Noguera. La
vicepresidència l’assumeix
Gemma Vilarasau, regidora
d’Esports de l’Ajuntament
de Balaguer, i serà el
secretari Xavier Castellana,
regidor de l’Ajuntament de
Vallfogona de Balaguer
La resta de membres
de la junta són Antoni
Balasch i Miquel Plensa,
representants dels
ajuntaments d’Albesa i
d’Algerri respectivament,
i els representants de les
escoles Àngel Guimerà,
Gaspar de Portolà, Montroig i Vedruna de Balaguer,
de l’escola l’Àlber d’Albesa,
del Club de Bitlles Ponts

5a Marxa Trail de les Peülles

Sònia Valero

i del club Runner ’s de
Balaguer.
Durant la sessió
constitutiva, també es
va presentar el nou logo
del Consell Esportiu de la
Noguera, que inicia aquesta
etapa amb l’objectiu de
donar un nou impuls a la

pràctica de l’esport escolar.
La primera de les
activitats programades
és la Final Nacional de
Futbol Sala Aleví Masculí,
que es disputarà el proper
diumenge 28 de maig, de
les 9.30 h a les 20.30 h, als
pavellons d’Inpacsa.

fer podi Bernat Borràs (CE
Borges Garrigues), Xavier
Solsona (CUDOS Artesa
Segre) i Josep Ma Segura
(Blue Motors Ponts). En
categoria femenina Cristina Gardeñes (Clos Pons
Thai Runners) i Ingrid
Giménez (Stargardt go!).
Pel que fa a la ruta curta,
el podi masculí va ser per
Albert Badia (Pedala.cat),
Josep Ma Viola (Logiesport) i Àngel Bautista. El
podi femení, va ser per
Anna Farrús (Stargardt
go!), Olga Navarro (CE
Balaguer) i Maite Camats
(CUDOS Artesa de Segre).

COMARCA
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El 17 de juny començarà un nou cicle
de “Música sota les estrelles”
En aquesta nova edició el cicle de concerts ha fet un
salt de prestigi amb la participació de grups
musicals punters en l’escena catalana

Mazoni presentarà el seu nou disc en aquest Cicle

El Parc Astronòmic del
Montsec (PAM) amb la
col·laboració del Consell
Comarcal de la Noguera,
la Diputació de Lleida i
l’Institut d’Estudis Ilerdencs
(IEI) organitza un nou
cicle de “Música sota les
estrelles”, una iniciativa
que en els darrers anys s’ha
consolidat dins de l’oferta
cultural de Catalunya,
sobretot en l’agenda de
la música independent
i la projecció de grups i
cantautors catalans.
En aquesta nova
edició, el cicle de concerts
ha fet un salt de prestigi
amb la participació de
grups musicals punters
en l’escena catalana
com Gossos, Mazoni que
presenta el darrer disc
“Carn, ós i tot inclòs”, i

Presentació del cicle

la recent guardonada del
Premi Enderrock, Judit
Nedderman.
El calendari dels set
concerts programats
serà del 17 de juny al 18
de novembre i continua
apostant per incloure
varietat d’estils musicals
com folk, jazz, rock, acústic,
clàssica, d’autor i pop, la
qual cosa el fa un cicle únic
a Catalunya.

Un d’aquests concerts
serà protagonitzat pel
balaguerí Xavier Monge i
Viktoria Pilatovic.
El conseller de Turisme
del Consell Comarcal,
Carlos Garcia, ha explicat
que, durant els dos primers
mesos del 2017, l’increment
de visitants al PAM, pel que
fa al 2016, ha estat d’un 14%,
la qual cosa fa preveure un
altre any rècord de visites.
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Miquel Trilla guanya el premi de
narrativa i poesia de les Avellanes
El proppassat 22 d’abril el col·laborador de la nostra
revista Miquel Trilla va rebre el premi de poesia

Miquel Trilla

El passat dia 22 d’abril,
vigília de Sant Jordi, l’Ajuntament de les Avellanes
feu entrega dels premis del
primer Concurs de Narrativa i Poesia convocat per
aquest Ajuntament, en el
que resultà guanyador en
la modalitat de poesia, el
poeta Miquel Trilla.
La cerimònia d’entrega
es celebrà en la sala d’actes
d’aquest ajuntament, amb
la presència de l’alcaldessa
de l’ajuntament de les
Avellanes-Santalinya
Lídia Ber, i també diferents
representants del consistori
i nombrós públic assistent a
l’entrega de premis.   

Un centenar de persones assisteixen a la
Nit dels Museus del Museu de la Noguera
El passat dissabte dia 20,
el Museu de la Noguera va
celebrar la Nit dels Museus
amb la visita «D’harpies i
lleons. Una visita bestial»
amb la col·laboració de
l’Espai de Dansa la Xemeneia
de Balaguer i a la que hi
van assistir un centenar de
persones que van gaudir de
les explicacions del paper
dels animals a l’Època
Medieval, representats al
Museu, i de les danses dels
alumnes de l’Espai de Dansa.

Assemblea dels voluntaris de
la Creu Roja de la Noguera a
Balaguer
El passat dissabte 20
de maig va tenir lloc la
catorzena edició de Creu
Roja La Noguera. La trobada reuneix anualment
a l’equip de voluntariat
de la Creu Roja per gaudir
d’un temps de formació i
d’anàlisi sobre el funcionament i altres aspectes
relacionats amb l’entitat
i la seva funció.
Aquest any han
participat al voltant de 40
voluntaris i voluntàries.
En els parlaments hi van
participar la presidenta
del Consell Comarcal
Concepció Cañadell, la
Consellera de joventut
i cultura, Sònia Valero,
el regidor de l ’àrea
de Serveis Socials
de l’Ajuntament de
Balaguer: Joan Pla i la
presidenta de Creu Roja

Assemblea Creu Roja
Un moment de la visita

L’Assemblea va tenir
lloc el passat 20 de
maig presidida per
la presidenta Pepita
Sotelo
a la Noguera,Pepita
Sotelo.
Acte seguit va tenir
lloc la xerrada a càrrec
del professor i sociòleg
Joan Tahull: Perjudicis
i estereotips. Reflexions
al voltant del concepte i
responsabilitat individual
davant els mateixos.
Finalment va tenir
lloc l’Assemblea de
voluntariat amb la
presentació de la tasca
realitzada per àmbits i
dades provisionals de la
memòria.

LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
El setè àngel
Autor: David Cirici
Gènere: Novel·la

L’Ernest, un publicitari d’èxit i entusiasta dels
plaers de la vida, navega
amb el seu veler entre les
illes de Patmos i d’Icària en
companyia del seu fill de
set anys Marc, de la seva
parella Sophie i del petit
Max, fill de la Sophie. Fa
mala mar. Quan comença
a pondre’s el sol, el veler
topa amb les restes d’un
naufragi i en Marc cau a
l’aigua. Així comença la
història. El lector seguirà
la recerca desesperada del
pare, el sentiment de culpa
i la crisi que el duu a les
portes de la bogeria. I seguirà, en paral·lel, l’aventura del fill, que la nit mateixa
de l’accident és rescatat
per una llanxa carregada
de famílies de Síria i l’Afganistan que miren d’arribar
a les costes de Samos.
Novel·la on apareixen
diversos temes com la fragilitat de la vida, l’amenaça
de l’atzar, el vincle de la paternitat, la importància de
la família, etc., però també
el xoc entre el Primer Món
i el Tercer Món i, concretament, el drama dels
fugitius de la guerra, que
truquen a les portes d’una
Europa que es resisteix a
donar-los refugi.

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

És possible l’amistat entre un home i una
dona? El Kim i la Laura
es coneixen a la universitat. Vénen de mons molt
diferents. Ell, seductor i
despreocupat, és fill d’un
hoteler del passeig de
Gràcia de Barcelona. Ella,
de Banyoles, és senzilla,
idealista i sap que la vida
es basa en els detalls.
Junts riuen, es diverteixen i, units pel vincle de
l’amistat, superen els esculls del destí. Malgrat els
seus camins divergents,
saben que sempre hi són
per ajudar-se. Tant se val
la distància. Tant se val
que triguin molt temps
a retrobar-se. Són dos
amics, com n’hi ha pocs,
a prova de tot.
La novel·la està estructurada en tres moments temporals: l’any
1984 quan els protagonistes estan vivint els temps
“feliços”, el 2000 que ja
tenen 35 anys i estan immersos “amb les hores
vertiginoses de la vida” i
el 2016, entrant a la cinquantena, on el comptador es posa a zero i un
s’adona de que ha viscut
més que li vida que li queda per viure.

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

Nosaltres dos
Autor: Xavier Bosch
Gènere: Novel·la

La Gran fàbrica de les
paraules
Autor: Agnès de Lestrade
Gènere: Infantil (+6)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
La garsa
Al tombant ombrívol
del costat de casa,
hi canta una garsa
de bon de matí,
com fan els coloms,
fotent la tabarra.
Jove i diminuta
llueix entre els arbres,
com si hi rebotés
de tan gràcil que és,
blegant el ramatge,
tot fent el fatxenda
que li toca fer.

Em sembla que és mascle.
Deu ser temps de zel.
Temps d’aparellar-se.

Hi ha un país on la
gent gairebé no parla.
En aquest estrany país,
s’han de comprar i empassar les paraules per
poder-les pronunciar. En
Dídac necessita paraules
per obrir el seu cor a la
bonica Aura. Però, quines
triar? Perquè, per a dir tot
el que vol dir a l’Aura, cal
una fortuna i ell no té tans
diners a la guardiola! No
es pot pas equivocar amb
les paraules que faci servir...
Un text poètic de l’Agnès de Lestrade, il·lustrat
amb el talent i la imaginació de la Valeria Docampo. Les seves pàgines
desprenen un munt de
sensacions i emocions,
el text és colpidor i transmet als infants que la
importància de les coses
materials és relativa i que
amb amor sincer i honestedat es pot aconseguir el
que un desitja. Un regal
pels ulls i les orelles! Una
oda a la màgia de les paraules i una bella història
d’amor.
En el fons doncs, és
una meravellosa història
poètica sobre el valor que
podem arribar a donar a
les paraules que diem.
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Devora de tot,
si és franca la crida,
hi ha sempre algun lloc
que dóna la mida,
pel bé de tothom.
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El Balaguer sense opcions d’ascens a
Tercera tot i la victòria davant el Lleida
Els homes entrenats per
Cortés acomiadaran la
temporada aquest
diumenge al camp del
Cambrils davant el Reus
14/05/2017

EFAC
BALAGUER

1
1
2

21/05/2017

BALAGUER
LLEIDA B

3
2

Classificació
Primera Catalana
1. Reus...........................65
2. Santboià....................64
3. Balaguer.................. 60
4. San Cristóbal...........56
5. Almacelles................51
6. Lleida B.....................48
7. Sant Ildefons............48
8. Viladecans................47
9. Igualada....................46
10. Rapitenca................44
11. Vista Alegre............44
12. Alpicat.....................38
13. Vilaseca...................36
14. Vilanova..................32
15. Suburense .............26
16. Rubí.........................20
17. Morell........................5
18. Jesús i Maria ...........0

Pau Solanes, en defensa

El Balaguer necessitava
guanyar al Lleida B en el
darrer derbi de la temporada,
i esperar que el Reus punxés
en la seva visita al camp del
Sant Ildefons.
Els balaguerins van aconseguir la victòria tot i perdre

per 0-2 al descans, però el
Reus no fallava i guanyava
1-2 deixant als balaguerins
a 4 punts a falta d’una sola
jornada pel final de lliga,
precisament el partit que
ha de jugar el Balaguer al
camp del Reus B, en el que

Adrià va marcar el tercer gol davant el Lleida B

els homes de Jordi Cortés
seran arbitres i decidiran qui
és el campió i per tant aconsegueix l’ascens directe, i qui
és segon i ha de disputar el
partit de promoció amb el
segon classificat del grup
primer de la Primera Catalana. Reus B i Santboià seran
campió i sotscampió tot i
que l’ordre encara és incert.
Diumenge a les 19 hores
tindrem la resposta.
L’entrenador Jordi Cortés anunciava a l’acabar el
partit davant el Lleida B que
la propera temporada no
continuarà al capdavant del
Balaguer com a entrenador:
“Després dels problemes de
les darreres setmanes amb
la directiva i el president, es
evident que no continuaré.
Dono per acabada la meva

etapa a Balaguer amb dos
intents d’ascens a Tercera
sense aconseguir-ho”.
Les properes setmanes
la Junta directiva del Balaguer presidida per Antoni
Aiguadé haurà de decidir qui
serà el nou entrenador per la
propera temporada, i quin
model de club i d’equip volen
per al CF Balaguer, tant pel
futbol base com pel primer
equip de cara als propers
anys.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Adrià F............... 23
2. Asier E............... 14
3. Genís S. ............ 13
4. Sergi G................ 5
5. Isaac S. ............... 4
6. Putxi.................... 4
7. Mikel A................ 3
8. Pau S................... 2
9. Massana............. 2
10. Sergi C. ............ 2
11. Carlos M. .......... 2
12. Marc S. ............. 1
13. Bañuelos........... 1
La participació de
Mikel del Águila ha estat fonamental en les
tres darreres victòries
del Balaguer. El jove
jugador balaguerí ha
disputat les tres segones parts davant el
Vilanova, l’Almacelles
i Lleida B, durant les
quals s’ha capgirat
marcadors contraris,
i aconseguint tres victòries clares, que no
han estat suficients
per poder aspirar a
l’ascens a Tercera.

Proper encontre
28/05/2017 -- 17 h.
Camp Municipal
de Cambrils

Reus B| Balaguer

Mikel del Águila

ESPORTS

Podis dels nedadors balaguerins del
Club Natació Balaguer a Cervera
El CEN Balaguer ha
aconseguit molt bons resultats durant el Trofeu
de Sant Isidre disputat el
passat dissabte dia 13, organitzat pel CN Cervera,
amb la participació de més
de 400 nedadors de clubs
de tota Catalunya, obtenint
la segona posició de clubs
absoluta.
Destacar els 16 podis
aconseguits pels nedadors
del CEN Balaguer, medalla
d’or per Joel Farré, Ada
Castell, Arnau Pifarré (2),
Alexandra Papell, Jasmina
Però i el Relleu masculí de
4x50 lliures juntament amb
Marc i Jordi Suñé.

El Trofeu es va celebrar el passat dissabte 13 de
maig a les instal·lacions del CN Cervera

Nedadors balaguerins al Trofeu de Cervera

El Balaguer Villart Logístic acomiada la
temporada amb una derrota amb l’UCAM

Ting Ting Wang

El Villart Logístic CTT
Balaguer ha acomiadat la
Lliga amb una derrota per
3-4 davant del nou campió,
l’UCAM Cartagena, que
pren el relleu precisament
al conjunt de la Noguera,
que va fer història la passada
temporada al conquerir el
títol per primera vegada.
Ara acaben terceres. Les
jugadores del Villart Logístic,
però, no ho van posar fàcil a
l’equip murcià, que va haver
de disputar fins l’últim punt.
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L’aleví de l’Escola La Noguera
campió provincial de futbol
sala escolar
L’equip aleví de futbol
sala de l’Escola La Noguera, es va imposar en
la final provincial jugada
al pavelló poliesportiu
d’Alpicat a l’equip de
l’Escola Espiga de Lleida
per un resultat de 5 a 3.
Aquesta victòria ha estat
la cirereta del pastís a
una excel·lent temporada en la que l’equip s’ha
mostrat molt compacte.
Amb un joc basat
en una defensa d’anticipació i una molt bona
col·locació en pista -que
donava la possessió de
la pilota- i amb ràpids
contraatacs van anar
agafant avantatge en el
marcador.
Només al final del
partit, quan els jugadors de l’Escola Espiga
van marcar dos gols en

Equip Escola La Noguera

Van guanyar en la
final a l’equip de
l’Escola Espiga de
Lleida per un resultat
de 5-3
els darrers minuts i van
escurçar distància en
el marcador, es va veure un joc més menys
fluid. Aleshores, l’equip
va intentar fer llargues
possessions de la pilota
per evitar un altre gol
rival que hauria fet que
els darrers minuts fossin
d’infart.
Abraham Aranda,
entrenador de l’equip, es
mostrà molt satisfet amb
el joc exhibit i amb la
victòria que dóna accés
a la fase següent que es
jugarà a Balaguer.
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El Júnior Masculí del CB Balaguer
guanya la final a 4 davant el Sícoris
El Pilman Maquinària
Júnior Masculí va superar
amb claredat al CN Tàrrega
a la primera semifinal del
matí. El Sícoris va vèncer al
Balàfia contra tot pronòstic
en la segona i per tant seria
el rival dels nostres. Els nois
de Julià Peñalver i Joan Farré van sortir molt posats al
partit i ben aviat van prendre
la iniciativa en el marcador,
un joc ràpid i vistós, que feia
embogir a un poliesportiu
ple de gom a gom, una defensa sòlida i un bon encert
no podia presagiar res més
que un nou campionat pel
CB Balaguer. Finalment els
balaguerins es van imposar
al Sícoris i s’han guanyat la
classificació pel Campionat
de Catalunya Nivell A, que es
disputarà a Balaguer.

La final a 4 es va disputar a Balaguer davant el
Tàrrega, el Sícoris i el Balàfia, i ara els balaguerins
disputaran el Campionat de Catalunya Nivell A

Júnior masculí del Club Basquet Balaguer

Maria Aige, del Vedruna
Balaguer convocada per la
Federació Catalana de Bàsquet
El Comitè Tècnic de
la Federació Catalana de
Bàsquet, dins el programa de Seleccions Catalanes per a la temporada
2017-2018, ha convocat
la jugadora Maria Aige
Ribalta, de 5è d’Educació
Primària de l’Escola Vedruna Balaguer, al Grup
de Seguiment Mini de 1r
any.
Aquest programa,
implica una sèrie
d’entrenaments
durant els mesos de
maig i juny, així com
un Campus PDP i un
Torneig de Seleccions
Autonòmiques al juliol.
Per la Maria això és
sens dubte una gran
oportunitat que, sense
cap mena, de dubte

Una gran jornada pel Bàsquet Balaguer,
el Mini masculí 05 disputa la final a 4

Cal Xirricló Mini Masculí

El Club Bàsquet
Balaguer va tornar a
celebrar un dissabte de
glòria.
La prèvia va arribar
el divendres, quan el Cal
Xirricló Mini Masculí 05
va viure un partit frenètic
contra el CENG Artesa de
Segre. El vencedor d’aquest

encontre seria el que es
classificaria per la final a
4. Un partit igualadíssim,
amb avantatges molt curts
per part dels dos equips i
que no es va decidir fins a
l’últim segon. Els de Cris
Andrés i Anna Torres van
aconseguir guanyant d’un
sol punt de diferència la

classificació per la final a 4,
que es disputaria a Tàrrega
el dissabte gran. El Tàrrega
era el gran favorit, però el
Cal Xirricló va treballar de
valent durant tot el partit,
i va treure un resultat que
pocs equips de la província
han aconseguit aquesta
temporada, tenint en
compte que els targarins
s’han emportat per davant
a qualsevol que ha intentat
aturar-los. Una temporada
memorable d’aquests nois
que de ben segur que no
oblidaran mai.
D’altra banda, el Q2
Consultors va fer els
deures i ja pensant en al
F4 de la setmana que ve,
van guanyar clarament
al Bàs quet Pratenc,
aconseguint així una fita
històrica, 20 victòries
consecutives.

Maria Aige

Durant els mesos
de maig i juny està
realitzant una sèrie
d’entrenaments amb
la Federació
l’enriquirà esportivament
i també personalment.
Un èxit per ella i també
per la seva entrenadora,
Aida Bondia, que és
part important de la
gran millora d’aquesta
jugadora.
Tan pel Club i com
pel bàsquet femení
de Balaguer, aquesta
convocatòria, a més
de representar un gran
orgull, reforça en la tasca
de la formació de base.

ESPORTS

Mil participants a la Marxa Cicloturista
Montsec-Montsec el proper 3 de juny
Balaguer celebrarà el 3
de juny la IX Marxa Cicloturista ‘Montsec-Montsec’,
que sortirà a les 8h al Pavelló Poliesportiu Polivalent
Municipal.
La IX Marxa Cicloturista
Montsec-Montsec comprèn
tres recorreguts, adaptats a
diferents nivells esportius
i d’exigència, per carreteres ben asfaltades, amb
poc trànsit i segures: el
Gran Fondo MM190 (190
Km - 3.300 m desnivell );
el Mig Fondo MM140 (140
km - 2.050 m desnivell ); i
la Challenge MM80 (80Km
- 1.300 m desnivell).
El procés d’inscripció
que va començar el passat
6 de febrer, ja ha quedat tancat després d’haver arribat
als 1.000 inscrits.

La marxa comprèn un total de tres recorreguts
adaptats a diferents nivells d’exigència. Un de 190
km, un segon de 140 km i un tercer de 80 km

Presentació de la Montsec Montsec

El C.F. Vallfogona jugarà la promoció
d’ascens a la Segona Catalana

C.F. Vallfogona

El Club Futbol Vallfogona
jugarà la promoció d’ascens
a Segona Catalana els dos
primers caps de setmana
de juny, després d’haverse classificat en segona
posició del seu grup de
Te r c e r a C a t a l a n a , p e r
darrera del Tremp, líder des
del principi de temporada
i que precisament serà el
rival del Vallfogona aquest
diumenge 28 de maig
en el darrer partit de la
temporada.
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El Comtat d’Urgell jugarà la
promoció d’ascens a la
Divisió d’Honor
Última jornada de la
lliga de Primera divisió
catalana de Futsal, celebrada al Poliesportiu
de Balaguer entre els
equips de l’EFS Balaguer
Comtat d’Urgell i l’equip
andorrà del Enfaf A.
El partit el disputaven
el segon i tercer
classificat i estava en
joc la plaça per jugar la
promoció d’ascens a la
Divisió d’Honor que ja
ha aconseguit de manera
matemàtica el campió
del grup, Lo Cargol.
Hi van haver moltes
alternatives en el resultat
però sempre amb un
mínim avantatge per un
o un altre equip. En la
primera part els equips
van estar molt més
conservadors i només
van poder empatar a un
sol gol. En la segona part,
amb tot el que estava en
joc, el partit va estar molt
més vistós i més d’anada
i tornada, fent gaudir

Un moment del partit

Després de guanyar
en el darrer partit de
Lliga de Futbol Sala al
Enfaf A per un ajustat
resultat
al nombrós públic que
estava animant en tot
moment.
Per l’equip local, amb
una gran tasca defensiva,
cal destacar la figura del
porter local Joan Bernat
i també l’anotador del
gol decisiu quan faltaven
només 23 segons per a la
finalització de l’encontre,
Josep Borràs.
Amb aquesta victòria
l’equip balaguerí es
classifica per poder
disputar l’ascens contra
l’equip classificat del grup
tarragoní, per tal de saber
quin dels dos equips puja
definitivament a Divisió
d ’ H o n o r, l a m à x i m a
categoria de la FCF.
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El diumenge 4 de juny es celebrarà a
Balaguer la Triatló de Muntanya
El triatló de muntanya
de Balaguer arriba aquesta
any a la seva onzena edició;
una prova que va ser la precursora a nivell nacional de
Catalunya i que ha aguantat l’envestida de proves
i l’amplia oferta que cada
cap de setmana omplen les
agendes dels esportistes.
La prova que comença
a les 10 del mati, consisteix
en la sortida a la població
de Sant Llorenç i nadar
750 metres al Pantà, fer 24
km amb BTT i córrer 4 km
arribant a Balaguer, al Molí
de l’Esquerrà, on a les 13 h
es farà l’entrega de trofeus.
Les inscripcions es poden
fer individuals o per equips.
Tot i ser una prova molt
selectiva i que cada any
arreplega els seus “només”

100 participants fidels;
aquest any es preveu que
la prova pugui ampliar la
seva participació ja que la
prova s’ha quedat sola en

el calendari de proves en
aquesta modalitat a nivell
nacional; quedant com a
única prova Catalana de
triatló de muntanya.

La prova de natació es farà a l’embassament de Sant Llorenç

El CSK Balaguer guanya la final de la
Copa 5 Nacions al USSUD per 3-2

CSK Balaguer

El passat 21 de maig, a
va concloure la 28a edició
del Torneig de futbol sala 5
nacions amb la celebració
de les semifinals i final
del torneig de la COPA,
en un nou format que ha
donat més marge de lliga
als equips participants.
L’equip CSK Balaguer,
es va proclamar campió
d’aquesta edició al derrotar
en la final a l’equip d’USSUD, amb un ajustat final
en el marcador per 3 a 2.

Diego Cardozo i Ares Izard
guanyadors del kilòmetre
vertical d’Àger
Completar el més
ràpid possible un kilòmetre d’ascens vertical
era el que proposava
la cita del Km Vertical
d’Àger d’aquest passat
diumenge 21 de maig,
una de les proves més
esperades i espectacular
del circuit Trail Running
Sèries Lleida.
Al final, els millors en
aquest repte han estat
Diego Cardozo i Ares
Izard, vencedors d’una
cita que ha comptat amb
un centenar de participants.
La d’Àger es l’única
prova de kilòmetre
vertical del calendari
de les TRS Lleida. Es
tracta d’una cursa
espectacular, intensa i
amb un final apoteòsic
en què, després de creuar
un recorregut salvatge
i únic, la recompensa
és l’arribada al cim de
la serra del Montsec, a
1.646 metres d’altitud.
Això, sí, després de
superar els 1.080 metres
de desnivell positiu en
només 6,5 kilòmetres de
recorregut.
En homes, Diego
Cardozo (Wala),s’ha
imposat amb un
crono de 55.29, seguit

Kilòmetre vertical d’Àger

Una cursa
espectacular, molt
intensa que supera
1.080 m. de desnivell
en 6,5 km.
a aproximadament un
minut i mig per Alfons
Arbonés (CE Garrigues
Altes), segon amb 56.54,
i per Pablo Claveria (AE
Matxacuca), amb 1.00.06.
En dones, victòria
també clara de Ares Izard
(CE Lleida) amb 1.08.00,
amb el segon lloc per a
Lídia Puyals (Podolleida
Team) aturant el crono
en 1.11.23 i amb la
independent Adriana
Daza tercera amb un
temps d’1.12.31.
La sortida es va fer de
forma esglaonada a partir
de les 9.00 hores des del
Càmping Vall d’Àger, i
els corredors amb més
opcions de victòria van
ser els últims en sortir
per afrontar una prova
en què la duresa estava
garantida.
Tots els participants
van rebre com a obsequi
una samarreta, una
ampolla de suc i una
ampolla d’oli.

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.

Serem diferents?

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

Ja fa uns dies vaig escoltar i veure al Sr. Miquel
Roca i Junyent a la TV, i
com sempre he fet davant
de personatges com ell,
vaig seguir tota la seva intervenció amb molta cura.
No hi va haver cap paraula
sobrant. Cap paraula ofendosa. La mesura en tot moment i uns discrets silencis
(pocs), davant d’alguna
pregunta massa periodística. Des de l’assumpte de la
princesa, al tema candent
del Pujol, i en tot moment,
l’educació u uns silencis
que feien ben palès que tot
el que vivim avui a Catalu-

nya amb ell hagués estat
diferent. Aquí s’ha vist i
es veu l’errada estratègica
i egoista del Pujol, en no
nombrar-lo el seu successor.
Va explicar com anant
amb cotxe es va assabentar de la confessió del
Pujol, i de la suposada herència del seu pare. La mateixa paraula que va usar
per donar a conèixer el seu
estat d’ànim, va ser d’una
delicadesa superior; “Vaig
sentir la Decepció”. Però
acte seguit va recordar tot
el bé que s’havia fet a Catalunya durant molts anys.

Quins reptes presenta el sobreenvelliment a casa nostra?
Mercè Espuñes Molins, Treballadora Social i Sociòloga
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Les llars rurals lleidatanes afronten avui profunds
canvis sociodemogràfics,
de tipus conjuntural i econòmic però també estructurals, i aquests es reflecteixen en la composició i
estructura de les famílies
en el món rural i en el nombre d’efectius disponibles
per a dur a terme tasques
de cura en el cas de persones en situació de dependència.
En primer lloc, a les terres de Lleida disminueix
la mida de les llars, però
n’augmenta el nombre. Les
llars són molt més petites,
predominant les formades
per dues persones, i amb
un clar augment de les
llars unipersonals (ja suposen una quarta part de les
llars). Això va en detriment
de la tradicional família

extensa pairal formada
per tres o quatre generacions. L’individualització
de les relacions i un cop
les dones s’han incorporat
al món laboral remunerat,
introdueix una visió diferent en el sistema d’obligacions familiar en relació
al paper tradicional que la
dona ocupava a la llar. Les
dones que avui exerceixen
de cuidadores, constitueixen una generació de
transició entre la forma
d’exercir la cura tradicional
i noves formes de gestió de
les tasques de cura a les
persones dependents. Tot
i que les dones hem canviat, l’escenari social en que
ens movem, no ho està fent
i cal preguntar-se: en quina
mesura es pot o no parlar
de relleu generacional en
la cura ? I, serà algun dia

Fora del seu sentiment no
va voler jutjar a cap persona. D’això se’n diu tot un
Senyor amb majúscules. I
així, en aquesta percepció
vaig apagar la tele. Va seguir fil per randa totes les
col·laboracions
escrites
en que l’he llegit. Senzillament, és un home que no
es contradiu.
Però ara, el 16 de Maig,
en un article seu a La Vanguardia es felicita d’una
sèrie de victòries que
sembla ser, senyalen un
camí renovat a tot Europa.
Com el de Macron, Renzi, Merkel. Sembla ser tot
un esforç per barra el pas
als populismes de dretes i
esquerres, i assegurar un
centrisme polític a nivell
europeu amb reformes socials que puguin assegurar

una nova etapa de progrés.
I veu un rebuig a tot aquest
muntatge
d’espectacle
tan estimat pels populistes i dels antisistema, que
s’afarten de fer catàlegs de
problemes, i no donen a
conèixer les seves solucions... que siguin possibles.
Però en l’article també diu
d’una forma clara que no
pot comprendre que partits dits de centre vulguin
construir el futur amb partits antisistema. No hi ha
cap antecedent que ho
empari, diu. Sols porten
divisions més fortes, radicalitzacions perilloses,
i un desconcert social. Es
pot entendre per a qui va
aquest consell?
Aquí per a ser més diferents, el PSOE ha fet que
tres persones es discutei-

xin la secretaria general.
Són tan diferents que no
poden parlar de futur pel
seu odi visceral. Almenys
en dos d’ells se’ls hi va detectar. Sols un va vetllar per
la unitat i pel futur del socialisme. Avui, més que mai
tan necessari per un equilibri i possible alternança
sense cap trencadissa en
el poder, i era i és el Patxi
López. Segons qui guanyi,
tot pot ser diferent en l’estabilitat que porta treball i
prosperitat.
Fent justícia a l’article del
Sr. Roca, portava el títol
“De contrastos”, es lamenta de que sembla, que en el
nostre país hi ha molts que
volen anar en altres direccions. I això no és positiu,
ni convenient.
------------------------------------------

compartida per ambdós
sexes?
En segon lloc, la llarga
esperança de vida ha fet
créixer moltíssim les taxes
de sobreenvelliment, que
s’han quasi triplicat durant
els darrers vint-i-cinc anys
a les nostres comarques:
al Pallars Sobirà arriba a
un 25% el 2016, i al Pallars
Jussà i l’Alta Ribargorça a
un 22%, si bé la taxa mitjana a Lleida és de 19,2%,
això vol dir que la proporció d’ancians de més de
85 anys respecte el total de
persones grans, ja arriba a
un de cada quatre. Aquest
fet, unit a l’augment de les
taxes de dependència i discapacitat a partir d’aquestes edats, suposa un clar
repte de futur, pel que fa
a la qualitat de vida, més
enllà de la quantitat d’anys
viscuts, i és que moltes de
les persones grans, són
alhora cuidadores que requereixen també de mesures de cura.
Recerques
recents
(Abellan, A Pérez Díaz, J i

altres, 2017) mostren que
en llars familiars formades
per parelles molt grans,
tant l’home com la dona
exerceixen de cuidadors,
això es constata per exemple ja a Suècia, però també
a Espanya, on la gran majoria de llars grans estan formats per una parella gran
o per una persona sola, i
en edats molt avançades,
tant l’home com la dona es
veuen obligats a exercir de
cuidadors. Altres estudis
(Pino d’Artacho, Camarero,
2016) relacionen estratègies de mobilitat residencial i envelliment mostrant
que es produeixen moviments en etapes tardanes
del cicle vital vinculades a
migracions de retir, essent
predominants aquestes en
àrees rurals. No obstant, si
viure en un entorn rural és
bo per a envellir en edats
grans, no ho és tant en les
darreres etapes o a partir
dels 80 anys, o en les fases
“de cura” ja que en relació
als serveis especialitzats,
les zones urbanes estan

més ben dotades. Per tant,
a mesura que el cicle vital
avança, la mobilitat s’orienta en funció de les cures,
sigui cap a cures especialitzades o cap a estructures
familiars complexes.
Ens trobem doncs, en
un Estat residual i minimalista però amb necessitats emergents sanitàries i socials derivades del
sobreenvelliment que cal
abordar. Viure més anys es
relaciona amb la prevalença de malalties cròniques i
degeneratives en augment.
Dues terceres parts dels
costos sanitaris els ocasionen malalties cròniques
i el 80% de les consultes
d’Atenció Primària i el 60%
d’ingressos hospitalaris.
Però el sistema sanitari només dispensa el 12 % del
temps de cura, la resta, el
88% es tracta de cura dins
l’àmbit domèstic, unes
llars familiars canviants,
petites i amb escàs relleu
generacional on ja un 41%
de dones de més de 85
anys, viuen soles.
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La Transsegre 2017 ja calenta motors
amb l’obertura de les inscripcions
La Transsegre ha obert
les inscripcions per participar en l’edició d’enguany,
la 33a, que tindrà lloc els
pròxims 7, 8 i 9 de juliol.
Per inscriure’s, les
persones interessades,
només cal que cliquin la
pestanya d’inscripcions de
la web de la Transsegre, les
www.transsegre.org, fins el
proper 30 de juny, amb un
màxim de 300 embarcacions.
La Transsegre és la festa
de l’aigua més important
coneguda arreu del país. Ha
esdevingut una festa major
d’estiu col·lectiva que té lloc
entre Balaguer, Camarasa,
Gerb i Sant Llorenç.

Les inscripcions per la propera edició de la
Transsegre serà fins el divendres 30 de juny

Transsegre

Cloenda del projecte Educar&Família el
proper dilluns 5 de juny

Biblioteca Margarida de Montferrat

El proper dilluns 5 de
juny a les sis de la tarda,
al pati de la Biblioteca es
farà la festa de cloenda del
projecte Educar&Família
amb l’espectacle “Una
carretada de contes” a
càrrec de la Guilla Teatre.
Aquest és un projecte
engegat per la Regidoria
de Cultura i coordinat per
la Biblioteca Margarida
de Montferrat i l’Àrea
de pediatria del CAP de
Balaguer.

Tot és a punt per una nova
edició de la Cursa del Foc el
proper dissabte 24 de juny
Balaguer, arribarà a
la 5ena edició de la cursa
del foc, una activitat que
esta adherida al pla de
salut i esport que porta
la regidoria d’esports de
l’Ajuntament i que assenta el punt de partida
de les activitats d’estiu a
la ciutat.
Aquesta cursa, des
dels seus orígens ha
estat solidària, en les
primeres edicions amb
la recollida d’aliments i
en les darreres amb un
repercussió directa en
favor dels equipaments
i mobiliari urbà de la
ciutat, com el gronxador
adaptat que es va
instal·lar a l’Estel en la
darrera edició.
La cursa continuarà
buscant la participació
del màxim de població

Cursa del Foc

Aquesta cursa
nocturna que arriba
a la cinquena edició,
és una cursa solidària
amb el que recull
possible, i per això ofereix
les dues modalitats
de 4 quilòmetres, per
caminar i recórrer les
principals artèries vials
de Balaguer, i la de 8
quilòmetres, per als
amants del running i que
puguin gaudir-ne d’un
ampli circuit atractiu
i ràpid de cobrir. Les
inscripcions es podran
formalitzar online a la
web d’esports www.
esports.balaguer.cat o
de forma presencial a la
regidoria d’esports.

OCI

Taller a Lapallavacara: “L’elegància és
qüestió d’actitud?” el proper 2 de juny
El proper divendres 2 de
juny al casal Lapallavacara,
s’organitzarà el taller d’estil:
“L’elegància és qüestió
d’actitud?” a partir de les
19.30 h., a càrrec de T’he
trobat, on la Sònia Morell,
a part d’explicar que és
l’elegància i que tots podem
ser elegants, ens parlarà
dels complements més
adients per cada persona
que hi participi. Quan els
comprem, que cal tenir
en compte i com han de
ser aquests complements.
Quan ens els fiquem, la
Sílvia Montané, ens parlarà
de l’actitud que cal tenir
per potenciar-lo, per ser
elegant i treure el millor de
nosaltres. Les places són
limitades, apuntar-se al
casal Lapallavacara.
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Genís Bellver presenta el seu
llibre el proper 9 de juny

El taller anirà a càrrec de Sònia Morell, Assessora
d’Estil i Personal Shopper i Silvia Montané,
Educadora Emocional de T’he Trobat

Genís Bellver

Taller d’estil: “L’elegància és qüestió d’actitud?”

«Lo que nunca te
dije» és un poemari que
ha escrit Genís Bellver,
un jove de 21 anys que
s’ha proposat treure
a la llum tots els seus
sentiments, totes les
emocions que ha sentit
i ha volgut expressar en

forma de poesia.
Aquest jove escriptor
balaguerí, presentarà el
seu llibre de forma oficial
el proper divendres 9
de juny a la llibreria de
Balaguer l’Argonauta on
es podrà comprar el seu
llibre i també els signarà.
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BREUS

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

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.
----------------------------------EL MERCADAL de Balaguer, precisa incorporar
nous col·laboradors/es
que vulguin ajudar de
forma desinteressada
i que els agradi el món
del periodisme o escriptura per a la creació
de continguts propis
(notícies i opinions),
enfocats sempre des
d’una perspectiva optimista. Som el portal
digital optimista líder
a Catalunya! Interessats/des, enviar mail a
redaccio@elmercadal.
cat
-----------------------------------

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. Demana
informació sobre horaris, sense cap compromís: 650422582.
----------------------------------SE PRECISAN ayudantes de cocina y
camareras para restaurante en la Fondarella. Disponibilidad
horaria. Contactar al
teléfono: 601122351
o por mail: rrhhpuntoestrella@gmail.
com
----------------------------------ES DONEN classes
particulars i repassos
d’anglès de primària,
ESO i Batxillerat. Raó:
698383277.
------------------------------------

IMMOBLES

-----------------------------------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.
------------------------------------ES TRASPASSA bar,
totalment equipat i en
funcionament al c/ Major de Vallfogona de Balaguer. Raó: 973432161.
-------------------------------------

VENTA PIS a l’Avda.
Països Catalans, 2 hab.
Informació: 973446011629725009.
-------------------------------------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’Avda.
Països Catalans, amb
3 hab. Raó: 973446011629725009.
--------------------------------------LLOGUER apartament
a Salou al juliol. A un
minut de la platja, 2
hab. dobles, gran terrassa. Quinzena: 500€
/setmana: 300€. Raó:
637454191.
-------------------------------------

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

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

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

------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

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

973430358

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

973438136

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

(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

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 18 de maig
a les 8 de la tarda del 25 de maig
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 25 de maig
a les 8 de la tarda de l’1 de juny
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda de l’1 de juny
a les 8 de la tarda del 8 de juny
SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DEMANI’NS
PRESSUPOST

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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