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Amb el suport de

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

Ara fa un any que escrivia, en aquesta mateixa
secció, sobre la manca de
senyalització per on poder
travessar el carrer per accedir
al CAP. Aquelles línies grogues, a què em referia, i que
indicaven l’eventual pas de vianants s’han quasi esborrat i
en aquest moment no existeix

Desenes de municipis i ciutats de Catalunya s’han unit
un any més a la celebració internacional del Dia Mundial del
Medi ambient, celebrat aquest 5 de juny. Aquest és un dels
instruments que utilitzen les Nacions Unides per fomentar
la sensibilització mundial sobre el medi i promoure l’atenció
i acció política sobre aquest tema.
Se celebra des de 1972, i va ser establert per l’Assemblea
General de Nacions Unides en la seva Resolució 2994, de 15
de desembre de 1972, amb què es va iniciar la Conferència
d’Estocolm. Aquest mateix dia, l’Assemblea General de
l’ONU va aprovar la creació del Programa de les Nacions
Unides per al Medi ambient (PNUMA).
Els objectius són donar una cara humana als temes
ambientals, motivar les persones perquè es converteixin en
agents actius del desenvolupament sostenible i equitatiu,
promoure el paper fonamental de les comunitats en el
canvi d’actitud cap a les qüestions ambientals i fomentar la
cooperació, la qual garantirà que totes les nacions i persones
gaudeixin d’un futur més pròsper i segur.
El tema de 2017 se centra en la connexió de les persones
amb la natura, i ens anima a que sortim a l’aire lliure i ens
endinsem en la naturalesa per apreciar la seva bellesa
i reflexionar sobre com som part integrant i el molt que
d’ella depenem . Ens repta a descobrir maneres divertides
i apassionants d’experimentar i promoure aquesta
interrelació.
Milers de milions d’habitants de zones rurals a tot el món
passen la seva jornada diària «en connexió amb la natura» i
són plenament conscients que depenen del subministrament
d’aigua natural i que la natura els proveeixi de la seva manera
de subsistència gràcies a la fertilitat del sòl.

cap altra marca que indiqui
preferència per poder creuar
el carrer amb més o menys
tranquil·litat i seguretat. Les
voreres romanen, com llavors, sense estar adaptades
als usuaris amb mobilitat
reduïda. I ara, voldria afegir
un altre senyal de desídia o,
si ho preferiu, de deixadesa que genera una situació
força incòmoda o, més ben
dit, dolorosa. El lamentable
estat del ferm de la calçada
en aquest mateix indret, ple

de sots i desnivells, no sols
comporta que es formin tolls,
quan plou, sinó que esdevingui un veritable suplici o martiri a qui, afectat d’algun tipus
de dolença física es desplaci,
amb vehicle, a l’ambulatori
pel passeig de l’Àngel Guimerà. Acabo, tal com fa un any:
Sembla evident -i sense més
dilació- que en aquesta zona
cal un agençament adequat
de l’exterior per tal que l’accessibilitat i la seguretat vial
estiguin garantides.

EXCEL·LENT
CARTA D’AGRAÏMENT
Mitjançant aquest escrit, la família PLANES LLOBET, volem fer
un reconeixement i repetim, agraïment, a la Residència Comtes
d’Urgell de Balaguer, on els tres anys i tres mesos darrers, han
cuidat excel·lentment a la nostra mare i iaia.
Destacar especialment la bona disposició i professionalitat de les
cuidadores, personal sanitari, direcció i resta de professionals inclosos, que sempre amb la rialla permanent i un tarannà alegre,
ens han donat aquest suport tant necessari i especialment en
aquest darrers dies de la mare.
També agrair a totes aquelles famílies que tenen els seus éssers
estimats residents, la companyia i suport que ens han dispensat
contínuament.
Moltíssimes gràcies a tots, de tot cor.
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Les infraccions penals han baixat un 15
per cent en el darrer any a Balaguer
Durant el període
maig 2016 - abril 2017 les
infraccions penals han
baixat un 15 % a Balaguer,
en referència al mateix
període de l’any anterior,
segons es desprèn de la
reunió de la Junta Local de
Seguretat.
En general les
infraccions han baixat un
15 per cent, passant de 554 a
473 infraccions, de les quals
351 son contra el patrimoni,
generalment furts, danys
i estafes, i d’altra banda,
ha augmentat un 4 per
cent la resolució d’aquestes
infraccions. També hi ha
hagut un descens important
dels robatoris amb força,
passant de 88 a 65 en el
darrer any, que suposa un
descens del 26,1 %.

La setmana passada es va reunir la Junta Local de
Seguretat de Balaguer, fent balanç dels darrers 12
mesos a la capital de la Noguera

Junta Local de Seguretat

Lliurament dels premis Jaume d’Urgell
2017 a Vicent Marzà i a Pagès Editors

Premiats amb el Jaume d’Urgell 2017

El passat diumenge 4 de
juny es va celebrar la Diada
Balaguer Ciutat Comtal. A
les 6 de la tarda van iniciarse els actes amb l’Ofrena
Floral a Jaume d’Urgell,
una ballada de sardanes a
la plaça de Sant Domènec, i
acte seguit es van atorgar els
premis Jaume d’Urgell 2017
a Vicent Marzà, conseller de
Cultura del País Valencià i a
Pagès Editors. La Festa va
acabar amb un concert de
l’Orfeó Balaguerí.

La consellera Bassa va visitar
els plans d’ocupació que
treballen al Centre Històric
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa,
va inaugurar les noves
dependències de l’àrea
de Serveis Socials que
l’ajuntament ha habilitat
a la carretera de Camarasa.
La consellera aplaudí
que des de l’ajuntament
s’hagi apostat per una
dignificació d’aquest
ser vei en una ciutat
que no arriba als 20.000
habitants.
Abans de la
inauguració de les
noves oficines de
Ser veis Socials, que
han ampliat horari i
personal, la consellera
es va reunir amb l’alcalde
de Balaguer, Jordi Ignasi
Vidal, i es va reunir també
amb els joves participants
al Programa de Garantia
Juvenil, gràcies al
qual l’ajuntament
va contractar vuit

Obres al carrer Teixidors

Dolors Bassa va fer
una visita a les obres
de restauració de
façanes del carrer
Teixidors
joves menors de 30
anys per millorar la
seva ocupabilitat amb
l’adquisició de les aptituds
i les competències
derivades de la pràctica
laboral. El programa ja ha
finalitzat i cinc d’aquests
joves continuaran
encara treballant per
l’ajuntament durant uns
mesos.
Posteriorment, la
consellera va visitar
al carrer Teixidors els
treballs de rehabilitació
de façanes del Centre
Històric que estan
realitzant des de mitjans
del mes d’abril els plans
d’ocupació.

B A L A G U E R <<

Neteja d’algues del riu Segre al seu
pas per la ciutat de Balaguer

Neteja del riu Segre al seu pas per Balaguer

L’ a j u n t a m e n t d e
Balaguer ha començat
aquesta setmana la neteja
de les aigües del riu Segre
al seu pas per la ciutat.
Cada any per aquestes
dates s’efectuen aquestes
tasques de neteja d’algues

que es fan al llarg del riu
provocades pel poc corrent
d’aigua que porta, cosa que
fa que quedin estancades en
diferents punts de la llera.
Segons l’alcalde de
Balaguer, Jordi Ignasi
Vidal, la poca aigua que

Neteja del riu Segre al seu pas per Balaguer

baixa pel riu ha provocat
un creixement desmesurat
de la vegetació fluvial. La
proximitat de la celebració
de la Transsegre i la brossa
acumulada fa absolutament
necessària la seva neteja,
que va iniciar-se el passat
dilluns amb una empresa
especialitzada.
Dies abans un camió
ploma va netejar els marges
dels dos costats del riu per tal
de no perjudicar els peixos i
altres espècies fluvials. Les
algues extretes les recull
la brigada municipal, que
les porta, igual que es fa
amb les restes de la poda,
a l’empresa Banpor per a la
seva transformació en adob.
Els treballs es preveu
que es puguin allargar
durant dos setmanes.

Escolars de Balaguer celebren
el Dia Mundial del Medi
Ambient amb diferents tallers
Balaguer celebra el
Dia Mundial del medi ambient, amb la festa de cloenda del refugi de llavors
2016-2017, al Parc de la
Transsegre.
Les activitats van
consistir en la celebració
del Mercat d’experiències.
Una presentació de les
fitxes de cultiu i de la seva
experiència a l’hort per
part dels alumnes dels
centres participants.
Acte seguit es va fer
un tast de tallers amb
els següents: Taller
d’identificació de llavors
amb la maleta de llavors
del CRP de la Noguera;
taller de producció de
plantes aromàtiques i
esqueixos d’altres plantes
per enjardinar el pati de
l’escola.
Els alumnes partici-

Els escolars van
participar en un
mercat d’experiències
amb un tast de
diferents tallers
pants van portar envasos
de iogurt o testos
reutilitzats de casa, per
intentar que l’hort i jardí fos
el més sostenible possible;
taller de trasplantament
de planter de maduixes.
Cada alumne/a s’emportà
la seva pròpia maduixera
a casa; taller sobre
identificació dels arbres
del riu i taller de jocs
de taula dels principis
de la Carta de la Terra
de la UNESCO del grup
Implica’t (parxís, dominós,
etc)...

Dia Mundial del medi Ambient
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La Generalitat lliura una placa a Dones
d’Almatà pels seus 25 anys d’Història
L’acte va fer-se el passat 30 de maig, presentat per
la periodista Pilar Rahola, i van estar acompanyades
per la presidenta del Consell Concep Cañadell

Algunes de les Dones d’Almatà amb Concep Cañadell

El passat 30 de maig,
l’Associació Dones d’Almatà va rebre el reconeixement de la Generalitat
de Catalunya a aquelles
entitats i associacions de
dones que han complert 25
anys de tasques en favor de
la societat civil. En un acte
molt emotiu, presidit per la
consellera de la Presidència
i portaveu del Govern, Neus
Munté i presentat per Pilar
Rahola, l’Associació Dones
d’Almatà van rebre una placa commemorativa dels seu
25 aniversari.
La presidenta del Consell Comarcal de la Noguera, Concep Cañadell va
acompanyar a les representants de l’Associació Dones
d’Almatà que van assistir a
l’acte de reconeixement.

130 puntaires de tot Catalunya van
participar a la Trobada de Balaguer
El passat diumenge
28 de maig, la Plaça del
Mercadal va acollir la 14
ena Trobada de Puntaires
de Balaguer, organitzada
per l’Associació Dones
d’Almatà de Balaguer i
amb l’ajut de l’Ajuntament
de Balaguer.
Com ja és habitual, cada
any, l’últim diumenge de
maig es troben a Balaguer
tots els grups de puntaires
participants a la Trobada,
on es farà demostració de
puntes al coixí i labors de
boixet.
Aquest any va ser
un dia molt lluït amb la
participació d’un total de 28
grups vinguts de diferents
llocs de Catalunya, des dels
grups de Balaguer i l’Hostal
Nou, d’Artesa de Segre, de
Lleida, Manresa, de Sant
Pere de Riudebitlles... I

Trobada de Puntaires a Balaguer

molts altres pobles de
Catalunya fins un total de
130 puntaires participants
a la Trobada de la capital de
la Noguera.
La bona climatologia
va ajudar que fos una
trobada força animada, amb
demostracions, sortejos, i

un esmorzar de germanor
amb tots els participants a
la Trobada.
Durant la Trobada de
Puntaires de Balaguer hi
van fer acte de presència
els regidors, Joan Biscarri i
Lorena González, de cultura
i festes, respectivament.

Final de curs i lliurament de
diplomes del curs de peó
d’indústria alimentària

Lliurament diplomes d’ASPID

El dia 26 de maig va
finalitzar el curs de peó
d’indústria alimentària,
dins del programa Incorpora de «La Caixa»,
que ASPID ha impartit
a Balaguer a través d’un
conveni amb el Consell
Comarcal de la Noguera i
la col·laboració de l’Ajuntament de Balaguer.
En el lliurament dels
certificats als alumnes hi
van participar Concepció
Cañadell, presidenta
del Consell Comarcal
de la Noguera; Joan
Pla, regidor de Serveis
Socials i Habitatge
de l’Ajuntament de
B a l a g u e r, i B i b i a n a
Bendicho, presidenta
d ’ A S P I D . Ta m b é h i
assistiren les empreses
que han participat
activament en la
formació i les pràctiques
dels alumnes del curs.
L’objectiu del curs era
millorar les competències

Van lliurar els
diplomes Concep
Cañadell, Joan Pla i
la presidenta d’Aspid
Bibiana Bendicho
transversals dels
alumnes i capacitar-los
per les tasques pròpies
de l’ocupació de Peó
d’indústria alimentària.
El programa Incorpora
ha constat de 100
hores en competències
transversals, amb
l’objectiu de millorar la
capacitat d’interacció
social i l’estabilitat
personal dels alumnes,
així com oferir un
major coneixement del
món laboral. S’han
fet visites i xerrades
tècniques d’experts en
la matèria per a conèixer
experiències reals
d’empreses del sector.

B A L A G U E R <<
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Balaguer presenta l’oferta d’activitats
d’estiu amb l’Estiuesport i l’Art Estiu
Activitats esportives i culturals per als més joves
per a cobrir el període estival de vacances,
inscripcions a Esports i a les oficines de l’Impic

Estiuesport

Els regidors Joan
Biscarri, i Gemma
Vilarasau com a regidors
de cultura i esports i
joventut respectivament
van presentar el programa
d’activitats de lleure, oci
i esport, Estiuesport i Art
Estiu, orientades als nois
i noies de 4 a 16 anys, i
en el que destaquen
principalment les activitats
esportives, les activitats
d’aigua i sense oblidar-nos
de la vessant cultural.
L’estiuesport, ens dóna
a triar en quatre modalitats
d’activitats, segons dates,
com són el triaesport,
el Camp base i Camp II,
l’in&out, el temps afegit.
Enguany i com a novetat,
s’hi afegeix l’Art Estiu amb
seu a la Biblioteca, on es

Presentació activitats d’estiu

combinaran les activitats
artístiques i culturals (amb
expressió corporal, arts
plàstiques, cançons i també
activitats a la piscina).
Aquest ampli ventall
d’activitats, cobreix totes
les vacances escolars, des
del 22 de juny fins al 9 de
setembre.
L’horari de les activitats,
és de dilluns a divendres, de

9 a 14 hores. Les inscripcions
van començar el passat dia
1 de juny, a la regidoria
d’esports, administració
de la piscina coberta o a
l’IMPIC, per l’Art Estiu i
les estades infantils; i
com sempre a la web de
l’Ajuntament; tanmateix el
termini de les inscripcions
no es tancarà fins a cobrir
totes les places de cada torn.
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Caminada de l’Esplai de Vallfogona fins
a l’empresa Torre Santamaria
Dins de les activitats
que es duen a terme a l’Esplai de Vallfogona, es va
organitzar el passat 27 de
maig, una caminada a la
Torre Santamaria. Una empresa familiar de Vallfogona
dedicada a la ramaderia
de vaques de llet i vedells
i d’elaboració pròpia de
formatges i lactis.
La caminada va tenir
una gran acceptació a nivell
de poble ja que a Vallfogona
gairebé a totes les cases
havien tingut vaques. Els
assistents van voler anar
a la sortida per a veure
l’evolució que en uns anys
ha tingut aquesta ramaderia
ja que en una sola passada
es munyen seixanta vaques
de cop i fan seixanta-cinc
mil litres de llet al dia.

Una caminada amb molta participació per veure
aquesta empresa dedicada a la ramaderia amb
elaboració pròpia de formatges i lactis

Un moment de la sortida

Jornada d’implantació del Pla
d’Assistència i suport de Protecció civil

Jornada PAS

El passat dissabte 20 de
maig es va celebrar la VII
Jornada d’Implantació del
Pla d’Assistència i Suport en
matèria de Protecció Civil,
organitzada pel Consell
Comarcal de la Noguera
amb la col·laboració dels

cossos de Bombers, Mossos
d’Esquadra i Agents Rurals.
La jornada es va
consolidar com un punt
de reunió entre els cossos
professionals que actuen
en matèria de Protecció
Civil i els voluntaris que hi

col·laboren.
Entre els participants
van assistir-hi integrants
de les Associacions de
Voluntaris de Protecció
Civil de Balaguer i Montgai,
vol u n t aris de l es ADF
Sant Mamet, Mig Segre i
Noguera Oest, membres del
DYA Lleida i integrants dels
parcs de bombers voluntaris
d’Artesa de Segre i Àger.
La part teòrica, que es va
fer al Consell Comarcal de
la Noguera, va consistir en
una xerrada dels cossos de
Bombers i Agents Rurals,
on es van analitzar les claus
de la campanya forestal
2017 i es van repassar els
incendis de la campanya
2016 a la comarca i les seves
causes. La Unitat Aquàtica
dels Mossos d’Esquadra va
explicar les seves funcions.

El programa Leader
beneficiarà 16 empreses i dos
administracions públiques
La Junta Executiva
del Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià
Nord ha aprovat els ajuts
del programa Leader corresponents a la 2a convocatòria de l’any 2016, en
la qual han presentat la
sol·licitud de l’ajut vinti-una empreses privades
i sis administracions
públiques.
Un total de 16
empreses privades
i 2 administracions
públiques han estat
les beneficiàries dels
642.269,84 € d’ajut que
s’han atorgat. L’import
d’aquests ajuts a les
empreses ha suposat
entre el 22,50% i el
35,00% de les inversions
que preveuen fer, que en
total sumen més dels 1,9
milions d’euros.
Les ajudes Leader són
ajudes que es valoren en
funció de criteris com:
els llocs de treball que

Les ajudes atorgades
ascendeixen a 642 mil
euros, d’una inversió
total d’uns 1,9 milions
d’euros
es generen, la creació i
ampliació d’empreses
en municipis petits, els
serveis que incorpora
en els municipis rurals o
la viabilitat del projecte
empresarial.
E n
a q u e s t a
convocatòria els
expedients estan
localitzats a les
poblacions d’Àger, Artesa
de Segre, les Avellanes i
Santa Linya, Balaguer,
la Baronia de Rialb,
Cabanabona, Castelló
de Farfanya, Montgai,
Os de Balaguer, Penelles,
Ponts, Sant Llorenç de
Montgai i Vallfogona de
Balaguer.

Consell Comarcal de la Noguera

COMARCA

L’escola de Menàrguens presenta els
seus dos nous capgrossos
Els capgrossos van ser presentats a la festa de
primavera, on tots els alumnes, professorat i
famílies van gaudir d’activitats i un berenar

La Mena i la Cucafera amb els alumnes

Durant aquest curs, els
alumnes de l’escola Joan
Ros i Porta de Menàrguens
amb la col·laboració de la
Cristina Colilles, un pare
voluntari i els/les mestres
de la mateixa escola, han
elaborat uns capgrossos
molt especials: la Mena i la
Cucafera.
Aquests dos capgrossos, van ser presentats
durant la «Festa de la primavera», que van celebrar el
passat 28 d’abril. En aquesta festa els/les mestres,
infants i famílies van ballar
unes danses per donar-los
la benvinguda, van fer tallers i poder d’un berenar
intercultural preparat per
les famílies de cultures diferents que habiten a l’escola
i poder conèixer-les així de
més a prop.
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Maria Olives, 1a de les proves
Cangur de 6e de primària

Maria Olives

Maria Olives, alumna
de l’escola 2Rius de
Camarasa (ZER El Jonc),
ha quedat en primer lloc
en les proves Cangur
realitzades a sisè de
primària en les que hi
han participat més de
13.500 infants.

Organitzades per
la Societat Catalana
de Matemàtiques,
amb la col·laboració
del Departament
d’Ensenyament, es fan
anualment des de 5è
de Primària fins a 2n de
Batxillerat.
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El Consell Comarcal de la Noguera
organitza la 12a Trobada de Gent Gran
Es va celebrar el passat dissabte 27 de maig a la
Seu del Consell Comarcal de la Noguera

Trobada Gent Gran

L’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal,
a través del Pla d’Inclusió
Social, va organitzar el passat dissabte dia 27 de maig
la 12a Trobada de Gent Gran
de la Noguera a la Seu del
Consell Comarcal de la Noguera a Balaguer.
Una setantena de persones de la Noguera, representants dels casals d’avis,
van gaudir d’un dissabte
al matí conjuntament, conèixer-se i compartir experiències de cada casal o
associació que van poder
conèixer-se, compartir i
valorar les activitats i els
projectes per a aquest col·
lectiu a la Noguera.

Es farà la 1a Jornada de Networking
pel retorn del jovent al món rural
La jornada tindrà lloc
el proper 16 de juny al
casal Lapallavacara, de
9.30 a 13 h i ja estan
obertes les inscripcions
El passat 15 de maig, es
va realitzar una reunió entre
el Departament de Joventut i
el Consorci del Grup d’Acció
Local Noguera-Segrià Nord,
amb la finalitat d’impulsar
una jornada de Networking
entre empreses de la comarca de la Noguera que
disposin d’ofertes de feina,
que en tinguin previstes
per al 2017 o bé que tinguin
necessitats de col·laboració,
i joves professionals entre
18 i 40 anys que vulguin
establir-se laboralment al
territori.
Es tracta d’una jornada
de Networking, que es farà
el proper 16 de juny, entre

Cartell de la 1a Jornada de Networking

09.30 i les 13 h, al casal
Lapallavacara. Impulsat
per la Direcció General de
Desenvolupament Rural
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació (DARP) i la
Direcció General de Joventut del Departament d’Afers
Socials i Famílies, amb l’objectiu principal de reduir la
tendència al despoblament
i l’envelliment de la pobla-

ció, afavorint el dinamisme
socioeconòmic d’aquestes
zones. Aquest tipus de jornada és una oportunitat per
descobrir de quina manera
els i les joves del nostre territori poden aportar valor a les
empreses rurals, alhora que
s’ofereixen eines professionals i competencials tant als
joves com a les empreses.
Inscripcions obertes a partid
de l’1 de juny.

L’exposició “Tragó de
Noguera. No a l’oblit” al
Monestir de les Avellanes

Claustre de les Avellanes

El dissabte, 3 de juny
a les 19 h, va tenir lloc al
Monestir de les Avellanes l’acte inaugural de
l’exposició de pintura
«Tragó de Noguera. No a
l’oblit» de l’artista Miquel
Rius.
Miquel Rius, fill de
Tragó de Noguera, va
viure l’abandó involuntari
del seu poble arran de la
construcció del pantà
de Santa Anna. Passats
els anys ha reproduït en
pintura moments de la
seva infància i joventut
viscuts a Tragó, abans
que fos engolit per les
aigües del Noguera
Ribagorçana.
L’acte inaugural de
l’exposició va comptar
amb la lectura d’una
selecció de poesies a
càrrec de Maria Cortés,

La Mostra es podrà
veure fins el proper
30 de juliol al claustre
del Monestir de les
Avellanes
també filla de Tragó de
Noguera, acompanyada
de la guitarra d’Àlex
Rosanes. L’acte va unir
les diferents disciplines
artístiques: pintura,
literatura i música, en
el marc del claustre
romànic del Monestir de
les Avellanes, en record
del poble de Tragó de
Noguera.
La mostra de pintura
serà visitable al claustre
romànic del Monestir de
les Avellanes fins al 30
de juliol de 2017.

COMARCA

Un centenar de persones participen a
la caminada al pantà de Sant Llorenç
Organitzada pel Centre de Dia de Lleida i el Club
Social el Porxo de Balaguer

Participants a la volta al Pantà de Sant Llorenç

Un centenar de persones vinculades als serveis
de salut mental i professionals participaren el passat
dimarts dia 30 de maig
d’una caminada conjunta
al pantà de Sant Llorenç de
Montgai. L’activitat va estar
organitzada pel Centre de
Dia de Lleida i el Club Social
el Porxo de Balaguer.
La programació de la
jornada va consistir en
desplaçar-se amb tren fins
a Sant Llorenç de Montgai,
i un cop allí van iniciar un
recorregut d’una hora i
mitja pel pantà en la que
cadascú va poder adaptar
la caminada al seu ritme.

Els descendents de Tragó de Noguera
visiten Cubells i el santuari de Salgar
Els fills, descendents i
amics del desaparegut
poble de Tragó de Noguera,
el diumenge 28 de maig
van visitar el poble de
Cubells per conèixer el seu
abundant patrimoni cultural.
Po s t e r i o r m e n t e s v a n
desplaçar al Santuari de Salgar
per visitar aquest emblemàtic
indret de la comarca. La
sortida s’emmarca en el seguit
d’activitats organitzades per
l’associació «Amics de Tragó
de Noguera.

Un moment de la visita
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Alumnes de l’Escola Pia entre
els primers de Catalunya a les
proves Cangur

Alumnes de l’Escola Pia

Enguany L’escola
Pia de Balaguer s’ha
de felicitar dels resultat
obtinguts a la prova
cangur consistents
en una prova de 30
reptes matemàtics de
dificultat creixent i de
resposta tancada, amb
cinc opcions per a cada
problema.
Cal fer esment, en
primer lloc, de l’alumna
Laura Rodríguez Jordán,
de 1r d’ESO, que va
aconseguir una menció
específica en la seva
categoria per quedar en
la posició 205 de més
de 20000 participants
(representa que tant
sols un 1% dels alumnes
de 1r d’ESO que es van
presentar a aquestes
proves han tret una nota
superior).

Alumnes de cada curs
entre els millors dels
milers que s’hi van
presentar de tots els
centres catalans
Ta m b é v o l d r í e m
destacar al Josep Ma.
Rovira Solé, de 2n d’ESO,
per haver quedat en la
posició 255 (tant sols
l’1,34% l’han superat
en millor puntuació del
seu nivell) i al Josep Ma.
Babot Farré, de 3r d’ESO,
classificat en la posició
352 (superat tant sols
pel 2,10% dels alumnes
del seu nivell.
Una prova que
intenta acostar les
matemàtiques al
escolars i motivar-los.
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C U LT U R A

Pere Esteve presenta la seva novel·la
“El enigma del Cristo de Balaguer”

Pere Esteve amb la seva novel.la

Pere Esteve presentarà
la seva primera novel·la
«El enigma del Cristo de
Balaguer», el proper 15
de juny a la Sala d’Actes
Maria Rúbies del Consell
Comarcal de la Noguera, a
partir de les 20,30 hores.
«El enigma del Cristo de
Balaguer» és una novel·la
on es barreja la realitat,
l’amor i la ficció, amb un
final francament inesperat.
Una novel·la basada en
la crema de la imatge del
Sant Crist durant l’any 1936.

El 13 i 14 de juliol es celebrarà la Càtedra
d’Estudis Medievals del Comtat d’Urgell
Els propers 13 i 14
de juliol, entre dijous
i divendres, es celebrarà
la 22 edició de la Càtedra
d’Estudis Medievals
Comtat d’Urgell. Enguany,
la temàtica d’aquesta és
«Poblacions rebutjades,
poblacions desplaçades a
l’Europa medieval», tema
avui de plena actualitat,
amb el qual s’aportarà
l’experiència de l’edat
mitjana en aquestes
situacions cap al present
C o m c a d a a n y,
prestigiosos estudiosos molt
especialitzats en el tema
participaran com a ponents
de la Càtedra, professors tots
ells d’universitats nacionals
i internacionals, com les
de Yale, París-Sorbonne,
Alba Iulia, Complutense
de Madrid, Illes Balears,
Va l è n c i a , B a r c e l o n a ,
Autònoma de Barcelona,
Pompeu Fabra, i Lleida.
A més de les ponències i
els debats, s’han incorporat
al programa dos activitats
lliures obertes a tothom: un
concert de música medieval
a càrrec de «Rosich-

Presentació de la Càtedra

Rosanes», el dia 13 de juliol
a les 19.00h, al claustre
del Consell Comarcal;
i una taula rodona sobre
«Poblacions desplaçades i
rebutjades al segle XXI», el
dia 14 de juliol a les 18.00 h,
també a la sala d’actes del
Consell.
En l’acte de presentació
van participar la
vicepresidenta del Consell
Comarcal de la Noguera,
Sònia Valero; l’alcalde
de Balaguer, Jordi Ignasi
Vidal; la directora de l’Arxiu
Comarcal de la Noguera,

Maite Pedrol, i el catedràtic
d’història medieval a la UdL,
Flocel Sabaté.
També cal destacar és
el tercer any que la Càtedra
d’Estudis Medievals està
inclosa a l’oferta de cursos
d’estiu de la Universitat de
Lleida. La Càtedra constarà
de 4 sessions, presidides pels
historiadors Paul Freedman
de la Yale University; Antoni
Riera de la Universitat
de Barcelona, Francesc
Fité de la Universitat de
Lleida, i Àngel Casals de la
Universitat de Barcelona.

Beques d’immersió lingüística
a dues alumnes de Batxillerat
del Vedruna

Alumnes de Vedruna

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha
atorgat una beca d’Immersió Lingüística a la
Natàlia Pifarré García i
a l’Anna Rius Castellà,
alumnes de 2n de Batxillerat de l’Escola Vedruna Balaguer, per haver
obtingut una nota final
d’excel·lent, en l’assignatura d’anglès.
Aquesta beca
consisteix en una estada
d’una setmana, que es
durà a terme el proper mes
de juliol, concretament
des del 16 al 22 de juliol,
a l’Espluga de Francolí
i a Priego (Córdoba)
respectivament.
Es tracta d’un curs
que compta amb voluntaris nadius, d’edats compreses entre els 16 i 20
anys, de diferents països

Natalia Pifarré i Anna
Rius per tenir
excel·lent de nota
final, d’anglès a segon
de batxillerat
de parla anglesa (Canadà, Irlanda, Escòcia,
Austràlia...).
L’objectiu és treballar
de manera intensiva la
comunicació i l’expressió en anglès, a partir
de diferents activitats
que formen part d’un
projecte lingüístic dissenyat, exclusivament
en l’esmentada llengua.
Per tots els participants
becats, serà una experiència inoblidable, pel seu
aprenentatge i també per
la convivència.

Els fills de MARIA PROFITÓS MITJANS
(Cal Arturo)
Agraeixen la recuperació de la seva mare a
l’Hospital Hèstia de Balaguer,
per les cures que han tingut amb ella,
per part dels doctors/es, infermers/es,
auxiliars dels tres torns i també les assistents
socials.
Molt agraits.

LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
L’aquari
Autor: David Vann
Gènere: Novel·la

La Caitlin és una nena
de dotze anys amant dels
peixos que viu amb la
seva mare en un suburbi de Seatlle. Cada tarda, després de l’escola,
visita l’aquari de la ciutat, endinsant-se en un
món íntim que l’allibera.
Quan un dia comença a
compartir la seva afició
amb un home gran provoca, sense voler-ho, un
tifó emocional i incontenible que l’arrossegarà
violentament cap a un
passat familiar desconegut. Amb aquesta
novel·la apassionant i
elèctrica Vann ens regala
una nova mostra del seu
extraordinari talent literari. Brillant i amb un punt
d’esperança, L’aquari és
un relat enèrgic sobre
una nena valenta i única
que ens ensenya que el
dolor més profund pot
ser l’origen d’una nova
existència. Una història
on els personatges venen
d’una família desintegrada, i surten les històries
del passat que no estan
cicatritzades. La narrativa desprèn una constant
sensació de meravella, de
bellesa, i permet a l’autor
enfrontar-se al pitjor dels
monstres: el passat.

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

Louis Waters i Addie
Moore, són dos veïns jubilats i que comparteixen la
viduïtat i la solitud. La proposta que l’Addie Moore
fa al seu veí Louis Waters
-si li agradaria anar a casa
seva per dormir amb ellasacsejarà profundament
les seves vides i les seves
expectatives. Tots dos fa
anys que són vidus i saben què és la soledat. De
la distància i l’estranyesa
dels primers moments,
avancen cap a la intimitat
i la complicitat, cap a un
coneixement profund de
l’altre. En la quietud de la
nit parlen amb franquesa
sobre la seva joventut, els
matrimonis i els fills, els
enganys, les esperances,
la solitud i les pors. Qui
sap si passaran junts la
resta de les seves vides.
Una reflexió preciosa
sobre l’envelliment i la
necessitat que té l’ésser
humà de connectar.
La joventut, els matrimonis, els fills, la solitud
i les pors dels dos protagonistes planen a les pàgines d’una novel·la difícil
d’oblidar i com un a certa
edat sembla que torna a
enrere sense ser amo de
la seva vida i poder decidir per ell mateix.

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

Nosaltres en la nit
Autor: Kent Haruf
Gènere: Novel·la

Circus Mirandus
Autor: Cassie Beasley
Gènere: Juvenil (+12)

Ephraim, l’avi d’en
Micah, sempre li ha explicat històries meravelloses sobre el Circus
Mirandus, un circ màgic
que havia visitat de nen.
Però ara l’Ephraim s’està morint, i la terrible tia
Gertrudis s’ocuparà d’en
Micah. Tota la màgia de
la infantesa sembla que
està a punt de desaparèixer, fins que l’avi li explica
un gran secret: el Circus
Miranda és real, i el Domador de Llum, el seu
mag més gran, li deu un
miracle. Acompanyat per
la seva amiga Jenny Mendoza, en Micah emprèn
un viatge en busca del
circ i de l’única persona
que pot salvar el seu avi.
L’únic problema és que el
Domador de Llum no vol
complir la seva promesa.
I ara és el mateix Micah
qui ha d’aconseguir el miracle.
El protagonista narra
un viatge que barrejarà el
passat i el futur, on coneixerà noves amistats i començarà a entendre com
serà la visa sense el seu
avi. Una novel·la senzilla
i amb unes il·lustracions
amb uns personatges màgics, que atrapen al lector
des del primer moment.
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Petjades

Enllà de tot,
el temps exemplifica
el llegat de cadascú.
Potser de paraules belles,
de converses,
de trobades amatents.
De la bondat i el vaivé
dels dies de cada dia,
dels dilluns feiners de sempre,
de les festes,
del que en diem resiliències.
Enllà de tot,
el llegat es torna veu
nua, immaterial.
Se’n va pels camins de l’ànima,
sense deixar més senyal
que un tornaveu permanent.
Aquell senyal que el proclama,
per sempre més referit
en la veu que allarga l’ara,
tan com dura l’infinit.
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ESPORTS

El Balaguer tanca una bona temporada
quedant a les portes de la promoció

1. Santboià....................67
2. Reus...........................66
3. Balaguer.................. 61
4. San Cristóbal...........56
5. Lleida B.....................51
6. Almacelles................51
7. Igualada....................49
8. Sant Ildefons............48
9. Viladecans................48
10. Rapitenca................47
11. Vista Alegre............44
12. Alpicat.....................41
13. Vilaseca...................39
14. Vilanova..................32
15. Suburense .............27
16. Rubí.........................20
17. Morell........................5
18. Jesus i Maria ...........0

El Balaguer es va
acomiadar de la
temporada amb un
empat al camp del Reus
B amb gol de Raúl
21/05/2017

BALAGUER
LLEIDA B

1
3
2

28/05/2017

REUS B
BALAGUER

Classificació
Primera Catalana

1
1
Carlos Martínez recupera una pilota

El Balaguer va disputar
el darrer partit de la temporada contra el Reus B,
aconseguint un punt que
perjudicava els interessos
dels locals que veien com
el Santboià guanyava en
el temps de descompte al

Raúl treu una pilota en defensa

camp de l’Almacelles i es
proclamava guanyador del
campionat, i per tant aconseguia l’ascens a Tercera
Divisió de manera directa.
En canvi, el Reus B haurà
de disputar el partit de
promoció contra el segon

classificat del grup primer.
D’altra banda, la Junta
Directiva del club està treballant en la substitució de
Jordi Cortés com a entrenador del primer equip.
Al tancament d’aquesta
edició de la revista Groc
encara no hi havia cap
decisió presa i s’espera
que ben aviat hi hagi nou
entrenador per començar a
preparar la nova temporada
2017-2018.
Per la seva banda, el
president de l’entitat Antoni Aiguadé va indicar al programa Maracaná de Radio
Balaguer, que l’objectiu del
club es fer un equip format
pel màxim de jugadors
locals i tres o quatre jugadors que poden venir de
fora sempre que marquin

diferències de qualitat.
Aiguadé va anunciar
que el proper divendres 30
de juny es celebrarà l’Assemblea General de Socis
per tal de rendir comptes
tant econòmics i esportius
de la temporada recentment acabada i presentar
els projectes de futur per la
propera temporada que ha
d’iniciar-se el mes de juliol.
En el mateix programa, la regidora d’Esports
de l’Ajuntament de Balaguer, Gemma Vilarasau, va
anunciar que aquest estiu
es renovarà totalment la
gespa artificial del camp
Municipal d’Esports, una
reivindicació del club, que
l’equip de govern ha previst
en el pressupost d’aquest
any 2017.

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 Á................ 3
8. Pau S................... 2
9. Massana............. 2
10. Sergi C.............. 2
11. Carlos M. .......... 2
12. Marc S............... 1
13. Raúl................... 1
14. Bañuelos........... 1
El davanter del
C.F. Balaguer, Adrià
Fernández, amb 23
gols en 31 partits, ha
estat el màxim golejador del grup 2 de la
Primera Catalana, seguit del jugador de l’Alpicat, Vendrell, amb 17
gols.
El Balaguer ha acabat la temporada amb
68 gols a favor, el que
representa que Adrià
ha marcat un de cada
tres gols del seu equip.

Adrià Fernández

ESPORTS

Podis dels nedadors del CEN Balaguer
al Trofeu de natació de Tàrrega
Molt bons resultats aconseguits el passat dissabte
dia 27 de maig al Trofeu de
Natació organitzat pel CN
Tàrrega, amb la participació
de més de 300 nedadors de
vuit clubs de tota Catalunya.
El club va rebre diferents
trofeus, amb els podis en el
trofeu de Tàrrega han estat
medalla d’or per en Jordi
Suñé (2), l’Arnau Pifarré
(3), Ada Castell, Alexandra
Papell, Marc Suñé, Ares
Perera (2), Aurembiaix
Pifarré (2), Núria Pallé i
Àngel López. Segona posició
per Joel Farré, Àngel López,
Ares Perera, Pere Barbosa i
Aitor Morales.

Al Torneig hi van participar un total de 300 nedadors
d’un total de 8 clubs de Catalunya

Nedadors balaguerins

Més de 800 alumnes de secundària de
la comarca a les Olimpíades escolars

Alumnes practicant piragüisme al riu Segre

Més de 800 alumnes
dels diferents centres
educatius de secundària
de la comarca van participar
a les Olimpíades Escolars.
Els participants van
poder gaudir de la
pràctica d’esports com el
piragüisme, futbol, bàsquet,
tennis, tennis taula, futbol
sala, hoquei entre d’altres
esports menys coneguts.
Durant tot el matí, Balaguer
es convertí en la capital de
l’esport escolar.
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L’Escola de Futbol Sala Comtat
d’Urgell premiat pels seus
valors esportius
El passat dijous 25 de
maig, es va celebrar la
primera edició dels premis
solidaris organitzada per
la Fundació privada de
la Federació Catalana de
Futbol que ha tingut lloc a
l’antiga fàbrica de l’Estrella
Damm, a Barcelona.
Aquests premis van
dirigits a tots els jugadors,
entrenadors i clubs de
futbol i futbol sala de
Catalunya, i premien
l’esportivitat, el «fair
play», la solidaritat i els
valors relacionats amb la
pràctica de l’esport i en
defensa del respecte i la
no tolerància a cap tipus
de violència.
Un dels clubs premiats
ha estat l’EFS Balaguer
Comtat d’Urgell, en
reconeixement a les
seves tasques socials que

EFS Comtat d’Urgell

L’EFC Balaguer
Comtat d’Urgell ha
estat un dels clubs
premiats en els
premis solidaris
ha dut a terme durant
tota aquesta temporada:
torneig solidari de recollida
de joguines amb la Creu
Roja de Balaguer en el
torneig nadalenc, recollida
de sang pel Banc de Sang
i de Teixits, jornades
educatives dels més petits
de l’escola en llars d’avis...
L’escola balaguerina
és l’única de la província
de Lleida que ha estat
premiada en aquesta
primera edició en la
categoria de valors
esportius.
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El Sènior femení del CB Balaguer es
proclama campió de Catalunya

Sènior del Club Bàsquet Balaguer

L’equip sènior femení del
CB Balaguer s’ha proclamat
campió de Catalunya,
davant el Vic en una final a
quatre celebrada a la capital
osonenca.
La final del campionat
de Catalunya enfrontava al

Club Bàsquet Balaguer

gran favorit Femení Osona,
líder intractable del Grup 1 i
que arrossegava 30 jornades
invicte. Solament aquest
equip podia fer història i
trencar els pronòstics que
donaven a l’equip de Vic com
a gran favorit. Un 1r quart

espectacular de les noies
balaguerines, que jugaven
un dels millors bàsquets
de la temporada i agafaven
una renda de 9 punts. El
partit va estar controlat en
tot moment per l’equip de
La Noguera, que dominava
tots els aspectes del joc.
La solidesa defensiva del
Balaguer provocava que
l’equip osonenc no pogués
desplegar el seu joc habitual
i es sentís molt incòmode
al camp. L’equip arribava al
darrer període amb 12 punts
d’avantatge i la sensació de
ser superior...i tot va canviar.
32 partits jugats i 30
victòries per només 2
derrotes. Temporada per
emmarcar d’un equip que ha
sigut un exemple de treball i
implicació.

La Triatló de muntanya de
Balaguer suspesa per la pluja
del diumenge al matí
La 12a edició del triatló
no s’ha pogut celebrar
amb la normalitat que
s’havia donat en totes les
darreres edicions per la
mala climatologia que ha
acompanyat durant tot el
cap de setmana.
En un primer moment
s’havia decidit suspendre
el segment de l’aigua,
decisió presa pels jutges
de la Federació que en
tot moment van estar al
costat de l’organització i
a favor del que es decidís;
però els controls del segment en BTT van informar que parts importants
del segment de BTT estaven impracticables i coberts de fang; de manera
que des de l’organització
es va decidir suspendre
definitivament la prova
en favor de la seguretat

Triatló Balaguer

La prova es celebrarà
el darrer cap de
setmana d’agost amb
la celebració del
triatló B
dels participants.
La prova no perdrà
la seva edició per la present temporada, ja que
recuperarà el cap de setmana del triatló B, el
darrer cap de setmana
d’agost, que organitza
el Club Esportiu Pedala.
cat i s’aprofitarà la mateixa infraestructura per
afavorir l’organització
i recuperar un cap de
setmana complert de
triatló com s’havia fet
en les edicions primeres
d’ambdues proves.

ESPORTS

Atletes del Runner’s Balaguer amb
podi a la Cursa de la Cirera de Corbins
El passat 28 de maig, els
atletes del Runner’s Balaguer Antoni Carulla, Sergi
Nunes, Sergi Font, Mariona
i Oriol Marquès van fer podi
a la cursa de Corbins.
Antoni Carulla, va
guanyar la cursa de 10km,
i Sergi Nunes va quedar
segon a la cursa de 5km,
Sergi Font va pujar al podi
com a tercer local, Mariona
Marquès guanyadora a la
cursa infantil de 200 metres
i Oriol Marquès guanyador
a la cursa infantil de 1.100
metres.
D’aquesta manera, Sergi
Nunes, es col·loca líder
destacat de la Lliga Ponent
5km i en categoria femenina,
l’atleta del Runner’s Natàlia
Bernat segueix líder
femenina de 5km.

<< 17

Més de mil participants a la
Montsec- Montsec 2017

Antoni Carulla, Sergi Nunes, Sergi Font, Mariona
Marquès i Oriol Marquès van pujar al podi en les
diferents modalitats en que participaven

Montsec-Montsec

Runner’s Balaguer

Un total de 1.100
participants a la MontsecMontsec del passat
dissabte van omplir la
comarca de la Noguera
de bicicletes en les
tres rutes previstes per
l’organització d’aquesta
Marxa Cicloturista que
s’ha convertit en una de

les més importants de
les marxes que es fan a
l’Estat Espanyol, tant per
la perfecta organització
com per l’alta participació
de ciclistes vinguts
d’arreu de l’Estat.
Enguany s’ha arribat
a la novena edició de la
Marxa Montsec-Montsec.
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ESPORTS

Íker Ruiz i David Bach fan un gran
paper en els Jocs esportius de natació
Els nedadors del CEN
Balaguer Íker Ruiz i David
Bach, van participar en la
quarta jornada de la lliga
catalana juntament amb els
jocs esportius Catalans de
natació adaptada celebrada
a les instal·lacions de CN
Banyoles.
Com a resultats més
destacats dels dos nedadors
del CEN Balaguer, tenim
que l’Íker Ruiz en la seva
categoria S15 promoció
va aconseguir la primera
posició en els 50 metres
braça, 50 metres esquena
i segon en els 25 metres
lliures.
El nedador David Bach
va quedar 9è en els 50
metres esquena absolut en
la seva categoria.

Els nedadors balaguerins van participar a Banyoles
a la quarta jornada de la lliga catalana amb els jocs
esportius catalans de natació adaptada

Gemma Lladonosa i Vinyet
Solans, plata i bronze
infantil de Catalunya
El passat cap de setmana es van reunir al
Poliesportiu Reina Elisenda de Montcada, seu
de la Federació Catalana
de Tennis de Taula, els
millors 8 palistes de cada
categoria d’edat. Per part
del CTT Balaguer hi van
prendre part Gemma Lladonosa i Vinyet Solans
en categoria infantil femenina. Els resultats van
ser molt bons. Solans
es va fer amb el bronze,
guanyant 4 dels 7 encontres disputats. Lladonosa,
per la seva banda, va
aconseguir 6 victòries en
els 7 partits que va jugar,
fent-se així amb la plata

Íker Ruiz

La pujada a Sant Jordi de Camarasa es
farà el proper diumenge 18 de juny
El diumenge 18 de juny
és la data escollida per a
la celebració de la Pujada
Sant Jordi de Camarasa,
prova de les Trail Running
Sèries Lleida que ja ha obert
inscripcions.
La prova s’iniciarà a
les 9 del matí i la distància
total a recórrer serà de
16,5 kilòmetres, amb un
desnivell positiu d’uns 975
metres. El terreny estarà
format per 2 kilòmetres
de pista en bon estat, 1 de
pista en estat deficient, 1
d’asfalt, 10,5 kilòmetres de
sender apte per córrer i 2
de zona tècnica complicada
de córrer. Un euro de la
inscripció es destinarà a
Sàhara Ponent.
La cita passa per ser una
de les més muntanyenques
del circuit. La pujada més
forta és la que porta a

Podi del tennis Taula

Pujada a Sant Jordi

l’ermita de Sant Jordi, ja
que en només 2 kilòmetres
s’ascendeixen 400 metres de
desnivell positiu. Durant la
pujada hi ha un pas equipat
amb corda i clavilles que,
encara que no és tècnic,
sí que et fa pujar una mica
l’adrenalina. El circuit porta

fins a la mateixa presa del
pantà de Camarasa, des
d’on comença la tornada
al poble, de nou amb un
pas equipat amb clavilles
i esglaons que tampoc
comporta cap risc però sí
que dóna espectacularitat
al recorregut.

Les dos representats
balaguerines només
es van veure
superades per Jana
Riera del Figueres
i cedint només amb la
campiona, Jana Riera,
del Tramuntana Figueres,
per un ajustadíssim 3-2.
Un cop acabades
les lligues, ja només els
resta esperar els Campionats d’Espanya que
tindran lloc a Almería,
a finals de juny, on participaran a les proves
infantils, dobles i equips.

OPINIÓ

<< 19

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

El que es va veient

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

Els dies van passant,
cosa ben normal, però
contenen massa vegades
una gran dosis de violència
per una part i un “bonisme” per altra banda que a
res poden portar. Però ara,
això és el que es porta. Ens
cansem de tant girar el
cap, i fer com si tot el que
pugui passar no tingués
cap punt d’incidència amb
nosaltres. I anem errats. En
aquesta porqueria de món
que entre tots anem fent i
rebatejat com a “Globalització” de la que mai he cregut sigui beneficiosa per la
majoria. I sí, per un grup
que s’emportaran, com
avui s’emporten els guanys
que pugui crear la majoria
menys afavorida i que viu
una vida força complicada.

I qui pot saber com acabarà?
Cada dia la premsa i la
TV ens informen abastament, això sí, amb filtres
de diferents colors, segons
els seus interessos. Malgrat tot fa uns dies ja eren
1.378 els judicis orals a responsables públics. Aquest
número ha deixat d’ésser
actual. No hi ha un pam
de net. I hem tingut molta
sort al resultar ser uns vertaders pòtols mentals, que
ni robar han sabut fer. Ara
que jutges i fiscals s’han
ficat a treballar i els registres s’han convertit en “cau
i neta” de documentació
no en carpetes si no en
caixes, n’hem vist de vertaderament d’espectaculars
amb monges i mossèn in-

Junts ho hem aconseguit!

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

Fa uns anys vaig avançar en diversos articles
publicats a la premsa que
era necessària una renda
mínima garantida i que estava totalment convençut
que s'acabaria aprovant
una llei específica al Parlament de Catalunya destinada als col·lectius en risc
d'exclusió social, entre ells
persones sense cap ingrés,
discapacitats i persones

amb malaltia mental.
Els activistes catalans
portem més d'una dècada
exigint aquest dret a les
institucions, i ja era hora
que des del Govern de la
Generalitat
s'adonessin
d'aquest dret i alhora necessitat humana.
Molts cops el que sembla una utopia acaba arribant amb l'esforç i ganes
que hi posa la gent per

closos. Els del clan Pujol
una autèntica organització
espoliadora. Rato i “sus
muchachos targerils”. Els
amics de la senyora Aguirre. Aquell altre dit Bárcenas del que cada dia se’n
parla menys. Ara el problema està fins i tot en l’aigua
de Madrid, menys mal que
es tracta d’aigua, perquè
us imagineu que fos un
bon whisky, els miracles
que haguessin fet. No vull
ni parlar d’aquell xicot anomenat Urdangarin i el seu
mestre. S’hauria de veure
una ferma contundència
en el càstig.
Jo aleshores penso
com es pot imaginar la
classe dirigent que el poble se’ls cregui. Com es
pot creure que aquest mateix poble, tantes vegades
enganyat, faci de la honestedat particular la guia
dels seus actes. Quasi ho
hem vist tot, enlloc d’ésser

representants nostres no
han deixat mai de la mà
aquells diners que no eren
seus. Els partits polítics els
han donat aixopluc i empara. Per donar exemple, els
paguen les sancions judicials i suposo que també els
advocats. I tot aquest diner
deu circular per les dites
“cañerias” (paraules d’un
fiscal) anònimes fins que
sortiran a la llum. I s’ha vist
que Catalunya per la corrupció és molt gran, i cap
i casal a Barcelona. Els de
la meva edat podem recordar tot el món de somnis
que amb la Constitució ens
van fer creure que les nits
del General Franco s’havien acabat. Els partits se’n
van cansar de dir-nos que
tot seria diferent. No van
pas mentir, ràpidament es
van convertir en Societats
Anònimes que sempre necessiten diners. Ara per
propaganda, ara per a fer

d’escuts de lladres i mentiders. Ara per congressos
i viatges. Ara per fer-se un
recolzament que no val un
perrot, i de motius en trobaran cinquanta.
Ara tot això de la independència o de la república que farem, fa riure per
no tenir ganes de plorar. En
realitat és una preparació
d’unes eleccions, on l’antiga
Convergència pot arribar a
perdre els pocs papers que
li queden. I lluita per a embolicar a quants més millor, i
donar una sensació d’unitat
i fer un imaginat respecte
al Gobierno, i presentar-se
com els autèntics defensors
de la Catalunya màrtir.
Si en un excés de bona
fe ens ho creiem, i podem
oblidar tot el que hem vist i
sabem, el nostre Sant és el
28 de desembre de cada any,
i provar de cantar al Palau
de la Música allò de “bon
cop de falç”.

aconseguir-ho. I em sento
molt orgullós de la meva
lluita, ja que en aquests
moments això ja és una realitat.
Aquella utopia que perseguien molts activistes ja
té el suport d'una àmplia
majoria parlamentària, que
considera que s'ha d'erradicar la pobresa dins dels
col·lectius més vulnerables.
L'ajuda que serà de
550 euros, es calcula que
la cobraran més de 70.000
persones, segons fonts de
la Generalitat de Catalunya. El desplegament de la

renda garantida serà progressiu fins al 2020, de manera que llavors s'arribarà
als 564 euros al mes que
equival al 100% de l'Índex
de Renda de Suficiència de
Catalunya (IRSC).
Aquest és un avanç
molt important però no
hem de deixar de lluitar per
aconseguir fer realitat una
renda bàsica universal,
que seria una prestació per
a tots els ciutadans, independentment dels seus ingressos. I la necessitarem
perquè segons el meu humil punt de vista en qüestió d'una o dues dècades la

taxa d'atur serà molt més
alta que la d'avui dia perquè els robots substituiran
la feina humana.
La notícia que ha anunciat la consellera Dolors
Bassa és sens dubte la notícia de l'àmbit social més
important dels últims anys.
Per finalitzar voldria destacar la gran tasca que ha fet
l'Oriol Illa, president de la
Taula d'Entitats del Tercer
Sector que ha fet possible
l'impossible
juntament
amb el govern de Junts pel
sí i la CUP.

Connecta’t:
www.revistagroc.com

------------------------------------------
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La Cursa del Foc arriba el 24 de juny amb
sortida i arribada a la Plaça Mercadal
La cursa es farà amb dues modalitats, una de 4 km
caminant i una de 8 km per als amants del running

Cursa del Foc

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.
La cursa continuarà
buscant la participació
del màxim de població
possible, i per això ofereix
les dues modalitats de 4km,
per caminar i recórrer les
principals artèries vials de
Balaguer, i la de 8km, per
als amants del running i que
puguin gaudir-ne d’un ampli
circuit atractiu i ràpid de
cobrir.

10è aniversari del grup balaguerí de
percussió Bandelpal el 10 de juny
El dissabte 10 de juny, el
grup balaguerí de percussió
Bandelpal, celebra el seu
10e aniversari.
En la celebració d’aquest
aniversari, es farà a les 17 h
a la Plaça Comtes d’Urgell,
es farà una masterclass, a
les 20 h una rua amb més
de 100 percussionistes i
la dansa de Donadanza,
sopar popular a les 21.30
i concerts a partir de les
22.30 a càrrec de Dry Gin i
l’Orquestra Rumbera.

Bandelpal

El “A taula!” del mes de
juny presenta una tenalla de
l’edat del bronze al Museu

Presentació de la tenalla de la Colomina

El projecte «A taula!
Cuina i menjar al museu
de la Noguera» treu a
la llum durant tot l’any
2107 objectes que habitualment es troben als
magatzems del museu,
peces arqueològiques,
d’art o d’etnografia que
han estat relacionades
amb la cuina i l’alimentació al llarg de tots els
temps.
Els objectes han
estat seleccionats en
relació a les activitats
dels mesos de l’any. Així,
per exemple, al gener
es va poder veure un
setrill d’oli del segle
XI procedent del Pla
d’Almatà de Balaguer,
al febrer una escudella
sopera personalitzada
amb el nom de Ramon
de Ciscar, del segle XVI o
al mes de març el bodegó

El projecte “ A taula!”
presenta una tenalla
de l’edat del bronze
trobada a la Colomina
de Gerb
«La coca d’ou» del pintor
b a l a g u e r í Fr a n c e s c
Borràs.
Per al mes de juny,
època de la sega del
cereal, el museu ha
seleccionat una tenalla
procedent del poblat de
La Colomina de Gerb
datada durant l’edat del
bronze. La tenalla del
poblat de la Colomina
és un exemplar fet a
mà i s’utilitzava per
a l’emmagatzematge
d’elements sòlids secs,
probablement cereals,
per a ús quotidià.

OCI

Arriba la segona temporada de les
Maria Bullfarines al Museu de Balaguer
Aquest divendres 9 de
juny a les 21.30 h, el Museu
de la Noguera inicia amb
la visita teatralitzada de
Maria Ramona Bullfarines,
remeiera del segle XIV, la
segona temporada d’una
sèrie de visites que es faran
cada primer dissabte dels
mesos de juliol i agost, i
que realitzaran 3 personatges diferents, tots ells de la
nissaga dels Bullfarines.
El dissabte 1 de juliol
serà el torn de Maria Berenguera Bullfarines, fadrina
casadora entrada en anys
que busca marit incansablement. Es situa en època
de Jaume II el Dissortat. I es
tancarà el cicle el dissabte 5
d’agost amb Maria Caterina
Bullfarines, pubilla rica que
forma part de la nova oligarquia de la ciutat.
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La Casa de Andalucia i Pepe
Daza a la Feria de Córdoba

Aquest divendres 9 de juny a partir de les 21,30
hores comença un nou cicle de les visites de les
Maria Bullfarines al Museu de la Noguera

Pepe Daza a Córdoba

Maria Ramona Bullfarines

Del 21 al 27 del passat
mes de maig, la ciutat de
Córdoba va celebrar la
seva Feria de mayo, amb
la presència, enguany,
d’una representació de
la Casa de Andalucia
de Balaguer i comarca,
i entre ells el mestre
pastisser Pepe Daza

que durant la setmana
va elaborar diferents
productes típics de la
nostra comarca, com
coques, panadons,
rebosteria i diferents
postres que van agradar
molt a tots els que van
tenir la sort de poder-ho
tastar.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES

-----------------------------------LOCAL COMERCIAL
en venta o lloguer al
c/d’Avall, 39. Amb
80m2 + 16m2 de soterrani. Interessats trucar
al 609975545.
----------------------------------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 LLOGA apartament
a Camarasa, totalment
equipat, a/a, foc a terra, vistes al riu. Tels:
639920281-973447752.
------------------------------------VENTA PIS a l’Avda.
Països Catalans, 2 hab.
Informació: 973446011629725009.
--------------------------------------

ES LLOGA apartament
a la Pineda (Salou), al
costat de la platja, amb
vistes al mar i a Port
Aventura. Pàrquing tancat, piscina, a/a, rentavaixelles. Tots els extres.
Setmanes i quinzenes.
Raó: 639330429.
--------------------------------------VENC pis a l’Avda.
Països Catalans, amb
3 hab. Raó: 973446011629725009.
--------------------------------------MIAMI PLATJA ESTIU. Es lloga apartament per setmanes.
Juny 300€, juliol i agost
350€. Dos habitacions
dobles, ascensor. A
100 metres de la platja.
Raó: 675856512 (Maria
Laia).
-------------------------------------ES TRASPASSA botiga a Balaguer de productes d’alimentació
naturals i ecològics
a granel. Interessats
trucar al 637511747.
---------------------------------------

TREBALL
--------------------------------------

VIRGI CASTEL Perruqueria, precisa ajudant, amb un mínim
d’experiència en el
sector. Raó: 973447820.
----------------------------------ES PRECISA repartidor
pel Groc, pels mesos
d’estiu. Imprescindible
carnet de conduir. Presentar-se a les oficines
(08.30-13.30 i 16-19 h.
------------------------------------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.
----------------------------------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.
-----------------------------------

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
------------------------------------SE PRECISAN ayudantes de cocina y camareras para restaurante en la Fondarella.
Disponibilidad horaria. Contactar al teléfono: 601122351 o por
mail: rrhhpuntoestrella@gmail.com
----------------------------------REPASSOS d’anglès
(Primària, ESO i Batxillerat. Raó: 698383277.
------------------------------------

ES
PRECISA
dependent/a. Enviar
currículum a l’Apartat
de Correus, 1 de Balaguer.
------------------------------------

VARIS

-----------------------------------(ARTDEFENIX) Persones de confiança i de
casa. Buidem pisos,
trasters, magatzems...
No llencis res, recollim
tot allò que no facis
servir. Raó: 649232923.
----------------------------------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.
-----------------------------------
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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 de l’1 de juny
a les 8 de la tarda del 8 de juny
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 8 de juny
a les 8 de la tarda del 15 de juny
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 15 de juny
a les 8 de la tarda del 22 de juny
ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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