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NOTA D’ AGRAÏMENT FAMÍLIA GORDILLO-APARICIO

Volem fer públic i notori el nostre agraïment a tot l’equip humà de la Residència La Fuliola i Boldú. Res podem retreure 
del tracte dispensat a la Consol durant els seus quasi dos anys i mig d’estada en la que es va acabar convertint en la seva 
segona llar i, en especial, pel que fa a les atencions rebudes i l’ acompanyament cap a la família en els darrers moments. 
Ens plau destacar i valorar la seva professionalitat i qualitat humana.
També volem  aprofitar l’avinentesa, per agrair a totes les persones que us vàreu atansar al tanatori o bé al funeral, les 
mostres d’afecte rebudes cap a tota la família i per totes les manifestacions fetes referents a la manera d’ésser de la 
Consol.

 L’objectiu principal dels camins escolars és proporcionar 
als alumnes uns itineraris segurs i còmodes en els trajectes 
de casa a l’escola. Els camins escolars van néixer a la 
dècada de 1970 a diferents ciutats europees per tal de 
reduir els accidents en les zones properes a les escoles. 
A l’estat espanyol, es van començar a posar en marxa 
fa una dècada i Barcelona s’ha convertit, juntament 
amb altres municipis com Granollers, Sant Sebastián, 
Guadalajara, Sevilla, Segóvia o Madrid, en una ciutat de 
referència en aquest àmbit. Els camins escolars són una 
estratègia educativa que facilita que els infants, de manera 
autònoma i segura, facin a peu el camí d’anada i tornada 
de casa a l’escola, però sobretot fomenten els valors del 
respecte, la responsabilitat i la bona convivència entre tota 
la comunitat educativa i el barri. 
 Aquest és un projecte participatiu i transversal on, 
abans de res, és imprescindible que l’escola i l’AMPA es 
posin d’acord i s’impliquin per treballar en el pla i que 
les famílies (pares, mares, avis i alumnat) també s’hi 
comprometin. 
  Com neix un camí escolar? El procés per establir un 
camí escolar a les ciutats consta de diverses fases i és 
imprescindible que siguin l’escola i l’AMPA qui de comú 
acord ho sol·licitin a l’Ajuntament. El projecte s’inicia 
amb la fase de diagnosi. L’Ajuntament encarrega un 
estudi per conèixer de primera mà els hàbits de mobilitat 
de l’alumnat. A partir d’aquestes dades, s’elabora un pla 
d’actuacions tècniques de millora dels carrers de l’entorn 
del centre educatiu. 
 S’ofereix una proposta didàctica per treballar 
conjuntament amb el professorat que consisteix a 
dinamitzar l’itinerari del camí escolar, d’aquesta manera 
els alumnes practiquen any rere any l’ús segur d’aquest 
recorregut». Des del punt de vista de la mobilitat a peu de 
carrer, l’Ajuntament ha d’actuar en l’espai públic i aplicar 
un conjunt de mesures tècniques que contribueixen a fer 
més agradables i segurs els itineraris del camí escolar. 
S’encarrega de revisar l’ordenació viària de les zones 
del camí escolar, millorar la senyalització, modificar la 
ubicació del mobiliari urbà que pugui ser un obstacle per 
als vianants i pintar el logotip de «Camí escolar, espai 
amic’’ en els passos de vianants propers a les escoles. El 
camí escolar, però, no s’acaba amb la presentació pública 
de l’itinerari i la realització de les millores tècniques, sinó 
que s’hi ha de continuar treballant. Cal que el projecte 
s’incorpori a la dinàmica habitual de l’escola, que seguirà 
tenint el suport de l’Administració.

Camins escolars
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Comencen les obres del camí escolar dels 
Erals entre els barris del Firal i del Secà

Camí dels Erals

Les obres que duraran uns tres mesos les realitza 
l’empresa Sorigué amb un pressupost de 64.000 
euros, i es faran en dues fases

Les obres de millora del carrer Botera 
podrien començar la propera setmana

Carrer Botera

 L’inici de les obres del 
carrer Botera s’endarrerirà, 
f ins  a  pr incipis  de la 
setmana que ve degut a que 
des de l’ajuntament s’està 
treballant amb la Guàrdia 
Urbana per la reordenació 
del trànsit mentre durin les 
obres i poder reordenar el 
trànsit per aquell carrer, ja 
que en tractar-se d’una de 
les principals vies d’accés 
a la part alta de la ciutat, es 
vol intentar que l’afectació 
sigui la menor possible, 
segons va indicar el regidor 
d’urbanisme Gerard Torres, 
per tots aquells vehicles 
que hagin de passar per 
aquell tram.
 Segons les darreres 
informacions, l’inici de 
les obres s’hauria de dur a 
terme en el termini màxim 
d’una setmana, per tal de 

molestar el mínim possible. 
 Recordem que aquestes 
obres consistiran en la 
urbanització de tota la via.
 E s  f a r a n  d i v e r s o s 
e n d e r r o c s ,  l a  n o v a 
pavimentació del carrer 
i la renovació de tots els 

serveis, xarxa d’aigua, de 
llum i clavegueram, entre 
altres.
 E l s  t r e b a l l s  e l s 
e x e c u t a r à  l ’ e m p r e s a 
Comprat 47 i compten amb 
un pressupost de 147.000 
euros més IVA.

 A mitjans d’aquest 
any 2018 es calcula que 
podria estar acabada 
la variant nord-oest de 
Balaguer que el depar-
tament de Territori i Sos-
tenibilitat va iniciar el 
passat 28 de setembre 
i que donarà continuïtat 
a l’actual variant sud i 
evitarà el trànsit de pas 
per l’interior del nucli 
urbà dels vehicles que, 
des de Lleida o des d’Al-
farràs, es dirigeixin cap 
a poblacions com les 
Avellanes o Àger. Els 
treballs comporten una 
inversió de 3,6 MEUR.
 La nova carretera, que 
discorrerà per l’oest del 
nucli urbà de Balaguer, 
tindrà una longitud de 
prop de 2 quilòmetres; 
s’iniciarà al final de 
l’actual variant sud de 
Balaguer i finalitzarà 
a la C -12, a prop del 
cementiri municipal.
 Un cop acabada la 
variant, el tram de via del 

Continuen a bon ritme les 
obres de la variant nord-oest 
entre el Secà i la C-12

Obres de la variant nord

Les obres està
previst que puguin 
estar acabades a
mitjans d’aquest
mateix any 2018

carrer Urgell i el pont de 
Sant Miquel passarà a ser 
de titularitat municipal. 
 El traspàs donarà 
llibertat al consistori per 
decidir, finalment, quina 
és la millor solució per 
garantir la seguretat al 
Pont de Sant Miquel.
 L’ a m p l a d a  d e  l a 
carretera serà de 10 
metres, formada per una 
calçada de dos carrils de 
circulació de 3,5 metres 
i dos vorals d’1,5 metres 
cadascun.
 L e s  o b r e s  d e  l a 
variant inclouen també 
e l  c o n d i c i o n a m e n t 
dels trams dels camins 
pròxims i la formació de 
nous. 

 La setmana passada 
van començar les obres del 
camí escolar dels Erals, uns 
treballs que han de perme-
tre millorar la seguretat en 
aquesta zona del Secà de 
Balaguer.  Segons el regidor 
d’Obres i Urbanisme, Gerard 
Torres, els treballs es faran 
en dues fases. En la primera, 
es farà el moviment de terres 
i la posterior pavimentació i, 
en la segona, s’implantarà 
la senyalització tant vertical 
com horitzontal. Els treballs 
començaran amb el mo-
viment de terres al carrer  
Valentí Almirall.
 Les obres, que compten 
amb un pressupost total de 
64.000 euros més IVA, les 
durà a terme  Sorigué i podri-
en estar totalment enllestides 
en un termini de tres mesos.
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Balaguer celebra la Festa dels Tres 
Tombs amb 130 tractors i 5 carrosses

 130 tractors i cinc carros-
ses van participar en la Festa 
dels Tres Tombs de Sant 
Antoni Abat de Balaguer el 
passat dia 17 a la plaça del 
Mercadal. 
 La tradicional festa va es-
tar presidida per l’alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, 
i el president de la Confraria 
de Sant Antoni Abat, Joan 
Comelles, acompanyats per 
altres autoritats i regidors de 
la corporació. 
 Els actes van començar 
a primera hora del matí, a 
les 07.00h, amb un repic de 
campanes per anunciar la 
festa. A les 08.00h es va fer 
la cerimònia de benedicció 
dels populars panets i una 
hora més tard, a les 09.00h, 
la missa a l’altar del Sant. 
 A les 11 es va celebrar la 
missa solemne a l’església 

Carrossa guanyadora

La Festa va celebrar-se el dimecres 17 de gener, 
presidida per l’Alcalde de Balaguer Jordi Ignasi
Vidal i el president de la Confraria, Joan Comelles

Tres Tombs al Mercadal

de Sant Josep i una mica 
més tard de les 12 van co-
mençar els Tres Tombs a la 
plaça del Mercadal. 
 Abans dels Tres Tombs 
es va fer la benedicció dels 
animals amb la presència de 
molts animals de companyia 
i el pas de les carrosses fetes 
per diferents associacions i 
centres escolars. 
 El primer premi de les 
carrosses, dotat amb 300 

euros, va ser per la carrossa 
“L’ametller florit” de l’Asso-
ciació Dona Rural. El segon 
premi, de 210 euros, va  ser 
per la carrossa de l’Escola 
Pia “A la casa on es treballa 
mai no hi falta pa ni palla”, i  
el tercer premi se’l va empor-
tar  la carrossa “La granja de 
Vedruna” de l’Escola Vedru-
na. Les altres dues carrosses 
van rebre una menció i 80 
euros cadascuna.
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 Per tercer any conse-
cutiu, la Biblioteca Mar-
garida de Montferrat de 
Balaguer a través de La 
Fundació Pere Tarrés i la 
Fundació Vodafone Espa-
nya, s’adhereix al projecte 
per formar més de 4.300 
persones majors de 55 
anys en l’ús de les taule-
tes i els smartphones.
  És per això que la 
setmana passada va tenir 
lloc un taller de WhatsApp 
i altres Apps.
En total s’hi van inscriure 
23 persones. Segons la 
directora de la Biblioteca, 
Núria Arbós, aquest tipus 
de formació té cada any 
una molt bona acollida.
 El taller es fa, com 
dèiem, en dos dies i 
la participació per als 
interessats es totalment 
gratuïta.
 L’objectiu d’aquest 

Més de vint persones han
participat al taller de
Whatsapp de la biblioteca 

Es va fer la setmana 
passada en dos
sessions amb molt 
bona acollida per part 
dels participants

projecte és que les 
p e r s o n e s  g r a n s 
aprenguin a utilitzar els 
nous dispositius mòbils i 
puguin estar al dia en les 
noves tecnologies, tenint 
en compte la importància 
que tenen en la societat 
actual. Aprenen, per 
exemple, a connectar-
se a una xarxa WiFi, a 
navegar a través de la 
seva tauleta, i a aprofitar 
les funcionalitats del 
seu telèfon mòbil per 
fer fotos amb la càmera, 
utilitzar aplicacions com 
WhatsApp i Skype.

Reparació i manteniment dels
contenidors soterrats de Balaguer

Contenidors soterrats

L’empresa Equinord és qui porta a terme la millora 
d’aquestes illes de contenidors soterrats amb un 
pressupost total de 22.000 euros

L’Ajuntament aprovarà durant el mes 
de febrer el document DUPROCIM

Ajuntament de Balaguer

 L’ a j u n t a m e n t  d e 
B a l a g u e r  t é  p r e v i s t 
aprovar el mes que ve el 
DUPROCIM, el Document 
Únic de Protecció Civil 
Municipal que contempla 
els tres plans que són 
obligatoris per l’ajuntament 
de la capital de la Noguera i 
un d’optatiu. 
 E l s  t r e s  p l a n s  d e 
Protecció Civil d’obligat 
c o m p l i m e n t  p e r 
l’ajuntament de Balaguer 
són l’INUNCAT, el NEUCAT 
i l’INFOCAT i l’optatiu és el 
SISMICAT.
 Segons l’alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, 
fins ara l’ajuntament només 
disposava de l’INUNCAT 
que, a més, estava caducat 
des de l’any 2006.
 Un  cop  aprovat  e l 
DUPROCIM, l’ajuntament 

compl i rà  amb e l  què 
contempla la normativa. 
 D ’ a l t r a  b a n d a ,  e l 
consistori ja està treballant 
en els plans d’autoprotecció 
d e  c a d a  e q u i p a m e n t 
municipal, que inclouran 
tots els usos i activitats que 

s’hi fan.
 L a  p r e v i s i ó  d e 
l’ajuntament és aprovar el 
DUPROCIM en el ple de 
febrer, i així poder tenir en 
regla els plans d’actuació 
en casos d’alerta segons 
cada temporal.

 Han començat les obres 
de reparació d’alguns dels 
contenidors soterrats de 
Balaguer, actualment mal-
mesos per la manca de man-
teniment que han patit des de 
la seva instal·lació.
 Els treballs serviran 
també per fer una diagnosi 
de l’estat dels contenidors.
  E l s  m o t i u s  d e  l a 
degradació dels contenidors 
van des del pas del temps fins 
a la falta de manteniment, 
especialment arran de la 
fallida de la firma que els va 
instal·lar.
 L’empresa que porta a 
terme la millora d’aquests 
equipaments és Equinord i el 
pressupost és de 22.000 euros. 
L’ajuntament de Balaguer 
gestiona directament el 
servei de la recollida.

Biblioteca Margarida de Montferrat
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 E n g u a n y  t é  l l o c 
la  s isena edic ió  de 
‘Biblioteques amb DO’, 
el projecte que porta 
la cultura del vi a les 
biblioteques públiques 
de Catalunya, amb el 
qual es vol subratllar 
l’arrelament de cada 
servei bibliotecari amb 
l’entorn al qual s’adreça 
i pertany. De la mateixa 
manera que els vins, 
c a d a  b i b l i o t e c a  é s 
diferent perquè el territori 
és divers, i els serveis 
bibliotecaris reflecteixen 
la cultura que els envolta 
i s’hi adapten per oferir 
prestacions a mida i de 
qualitat.
 Els objectius són 
atraure nous per fi ls 
d e  p ú b l i c s  a  l e s 
biblioteques, renovar 
la  carta d’act iv i tats 
culturals que aquestes 
ofereixen, ampliar la 
xarxa de col·laboracions 

6ª edició de “Biblioteques 
amb DO”, que porta la cultura 
del vi a les biblioteques

Biblioteques amb DO

i promoure la cooperació 
entre el sector públic 
i  e l  pr ivat .  A l  2018 
s’incrementa un 24% la 
participació respecte 
a  l ’ a n y  p a s s a t :  6 6 
biblioteques inscrites 
i una previsió de 368 
activitats culturals amb 
18.500 assistents.  
 A  les  comarques 
lleidatanes ‘Biblioteques 
amb DO’  participaran 9 
biblioteques de Lleida. 
La biblioteca Margarida 
de Montferrat dijous 
8 de febrer, a les 20 h 
Gran Reserva de l’Òpera, 
xerrada-tast a càrrec de 
David Puertas, el dijous 
15 de febrer, a les 20 h Els 
Enigmes del Vi, xerrada-
concurs a càrrec de 
Màrius Serra. El dissabte 
24 de febrer, a les 11 h 
Laboratori de lectura per 
a infants «Olora, mira, 
toca», a càrrec de Noemí 
Caballer.

Camarasa vol regular l’accés de
vehicles al Parc Maria Rúbies

Parc Maria Rúbies de Camarasa

 L’Ajuntament de Cama-
rasa s’ha posat com a objec-
tiu d’aquest 2018, el regular 
l’accés de vehicles al parc 
Maria Rúbies i buscar una 
alternativa per a autocars 
i autocaravanes puguin 
aparcar a la zona sense col-
lapsar aquest espai natural.
 L’Ajuntament està es-
tudiant diferents mesures 
per millorar l’àrea que cada 
any rep milers de visitants, 
especialment a l’estiu.
 Aquestes mesures han 
d’ajudar a fomentar un tu-
risme més sostenible i la 
possibilitat d’oferir més 
serveis als seus usuaris.
 El consistori no descar-
tar habilitar altres espais a 
la població especialitzats 
per aquests vehicles.

Especialment els autocars i autocaravanes per
evitar els col·lapses que comporten en determinades 
èpoques de l’any, especialment a l’estiu

Canvis i millores en el servei de
ferrocarril de Lleida a Pobla de Segur

Estació de Balaguer

 Fe r r o c a r r i l s  d e  l a 
Generalitat de Catalunya 
(FGC) va introduir canvis 
a la línia Lleida-La Pobla a 
partir del passat dissabte, 13 
de gener, amb l’objectiu de 
millorar el servei ferroviari 
que s’ofereix actualment.
 Aquestes modificacions 
en el servei s’apliquen 
d’acord amb les propostes 
de millora manifestades per 
la Comissió de Seguiment 
del servei Lleida – La Pobla 
de Segur – Esterri d’Àneu.
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 La Fundació Mar-
guerida de Montferrato 
inaugurà, el passat 19 de 
gener  l’exposició “Quan 
bado res no pesa” de 
Joan Fontcuberta, l’ar-
tista, docent, assagista, 
crític i promotor d’art 
espanyol, especialitzat 
en fotografia,  que estarà 
exposada fins el proper 
20 d’abril.
 Aquest és el títol 
que adopta aquesta 
exposic ió  de  l ’obra 
Gastropoda de Joan 
F o n t c u b e r t a  a  l a 
Fundació Marguerida 
de Montferrato.
 A q u e s t  c a n v i 
c i r c u m s t a n c i a l  d e 
denominació podria 
ser vir  per anunciar-
nos que Gastropoda 
és el resultat, i al seu 
torn el registre, de la 
t rans formac ió  d ’un 

La Fundació Margarida de 
Montferrato acull la mostra 
“Quan bado res no pesa”

Gastropoda

objecte en un altre, d’una
funció en una altra, d’una 
lectura en una altra, 
d’una realitat en una altra 
i tot això essent sempre 
cert; una transfiguració 
d’alguna cosa anterior 
q u e  p e r s e v e r a  p e r 
poder continuar essent 
mitjançant processos 
naturals i racionals: la 
ingestió-adquisició que 
digerida-processada 
produeix realitat-dicció. 
Mitjançant la tècnica 
i el suport instal·laltiu 
“Quan bado res no pesa” 
de Joan Fontcuberta 
ens incorpora al lloc on 
ocorre la transformació: 
el terrari, embolicant-
nos amb unes imatges 
mossegades a través de 
les quals l’espectador, 
des del nou escenari, 
pot percebre els quatre 
nivells d’actuació.

Presentació del projecte FER “Ensenyant 
a emprendre a les escoles rurals”

Presentació del Projecte a professors de la Noguera

 El dimarts 9 de gener, el 
GAL Noguera - Segrià Nord 
va presentar a la Direcció 
General d’Educació Infantil 
i Primària el projecte FER 
«Ensenyant a emprendre a 
les escoles rurals».
 En aquest curs 2017-
2018  h i  par t ic ipen 28 
escoles de tot Catalunya, 
amb 385 alumnes inscrits i 
40 professors implementant 
el projecte. Les escoles 
de la Noguera i el Segrià 
Nord que hi participen son 
l’escola de Ponts, l’escola 
Els Planells d’Artesa de 
Segre, l’escola Salvador 
Espriu de Vallfogona de 
Balaguer i l’escola Mestral 
de Vilanova de la Barca, 
amb un total de 99 alumnes 
inscrits.

En el curs 2017-2018 hi participen un total de 28 
escoles de tot Catalunya amb 385 alumnes inscrits i 
40 professors implementant el projecte

Es constitueix el Consell Consultiu de la 
Gent Gran de la Noguera

Consell Consultiu de la Gent Gran

 El passat dia 18 de 
gener es va constituir el 
Consell Consultiu de la 
Gent Gran de la Noguera.
 Aquest ha de ser un 
òrgan de consulta i de 
par t ic ipac ió  d ’aquest 
col·lectiu en el disseny i 
la implementació de les 
polítiques per a la gent 
gran del Consell Comarcal 
de la Noguera, i que es 
reunirà anualment al mes 
de gener.
 En aquesta trobada 
hi van assistir trenta-cinc 
persones representants 
de vint municipis de la 
comarca de la Noguera, 
designades pels Casals 
d’Avis o pels ajuntaments 
en aquells municipis on no 
hi ha casal. 
 En acabar es va fer un 
resum de les activitats i 

projectes que l’àrea dels 
Serveis Socials del Consell 
Comarcal ha portat a terme 
dins del Pla d’Inclusió 
Socia l  de  la  Noguera 
durant el passat any 2017 
en diversos pobles de la 
comarca a les llars, casals 

i associacions de gent gran, 
com han estat els tallers 
d’escacs, les xerrades en 
neuroprevenció, les Aules 
Universitàries, la Trobada 
de la Gent Gran, o l’edició 
del butl letí  informatiu 
Noguera Gran.
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El Parc Astronòmic del Montsec tindrà 
una nova exposició a partir del juliol

 El passat 10 de gener es 
va signar un contracte entre 
la presidenta del Consell 
Comarcal, Concepció Caña-
dell, i el conseller-delegat de 
l’empresa STOA, Projectes 
Culturals i Turístics S.L., Jor-
di Padró, per a la realització 
i instal·lació al Centre d’Ob-
servació de l’Univers  del 
Parc Astronòmic Montsec 
d’una nova dotació expositi-
va adjudicada per un import 
de 404.000 €, finançats pel 
Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Genera-
litat, mitjançant els plans de 
foment territorial del turisme.
 Les noves instal·lacions, 
que es podran visitar a partir 
del dia 1 de juliol d’aquest 
any de forma gratuïta, 
estan distribuïdes en tres 
espais que responen a tres 
perspectives: la científica 

COU

Amb un pressupost de 404.000 euros finançats pel 
departament d’Empresa i Coneixement, a través dels 
plans de foment territorial del turisme

Signatura del contracte

( E s p a i  Re c e p c i ó ) ,  l a 
divulgativa (Espai Univers) i 
la turística (Espai Cel Fosc).
El primer espai, Espai 
Recepció, és el lloc on es 
donarà a conèixer el Parc 
Astronòmic Montsec, les 
investigacions que s’hi duen 
a terme, les institucions 
internacionals amb les quals 
es té relació i la importància 
que tenen per a l’àmbit 
científic.

 En el segon espai, Espai 
Univers,  es mostraran 
les eines utilitzades pels 
i n v e s t i g a d o r s  e n  e l 
coneixement de l’univers,  i en 
el tercer espai, Espai Cel Fosc, 
és una sala que facilitarà que 
els visitants es submergeixin 
en l’experiència singular 
dels cels foscos i entendre 
per què el Montsec és una 
Reserva i Destinació Turística 
Starlight.
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 El Centre d’Observa-
ció de l’Univers (COU) 
del Parc Astronòmic 
Montsec (PAM) ha tan-
cat l’any 2017 amb un 
total de 32.936 visitants, 
xifra que suposa un altre 
màxim de visitants des-
prés que l’any 2016 el vi-
sitessin 31.997 persones.
 El COU va obrir por-
tes al 2009 i en aques-
tes nou temporades ja 
han passat per les seves 
instal·lacions 235.000 
persones.
 A partir del 2013 la 
gestió del Centre es res-
ponsabilitat directa del 
Consell Comarcal de la 
Noguera, que li ha do-
nat un gran impuls ja 
que l’any anterior de fer-
se’n càrrec  el nombre 
de visitants havia estat 
de 20.500. En cinc anys, 
any rere any, el Consell 
Comarcal ha aconseguit 
arribar als 33.000 visi-
tants de l’any passat.
 La presidenta del 
Consell Comarcal de 
la Noguera, Concepció 
Cañadell, destaca l’en-
cert que el Govern de la 
Generalitat va tenir en 
el seu dia  d’apostar per 
la construcció del PAM i 
també el que va tenir el 

Nou rècord de visitants al 
Parc Astronòmic Montsec l’any 
2017

Consell Comarcal l’any 
2013 d’acceptar el rep-
te de fer-se càrrec de la 
gestió del COU després 
de la dissolució del Con-
sorci del Montsec.
 Però el que més vo-
len destacar la presiden-
ta, Concepció Cañadell i 
la resta de responsables, 
el Conseller responsa-
ble, Carlos Garcia, el di-
rector científic Salvador 
Ribas i el responsable de 
gestió Josep Vilajoliu, es 
l’aportació o retorn eco-
nòmic que el funciona-
ment del PAM significa 
per al sector turístic del 
Montsec (allotjament, 
restauració, serveis 
etc.).
 Segons un estudi 
encarregat a una consul-
tora externa, la mitjana 
de despesa de cada visi-
tant del PAM es de 60 €, 
xifra que significa prop 
de dos milions d’euros a 
l’any.

La UNESCO renova quatre anys més la 
certificació Starlight del Montsec

Parc Astronòmic Montsec

 El passat mes de desem-
bre la Fundación Starlight 
(entitat que gestiona les 
Certificacions per delegació 

Finalitza a Menàrguens una nova edició 
del programa Lletres per a tothom

Programa Lletres per a tothom

 Des del 23 d’octubre 
2017 fins al passat 18 de 
gener 2018 s’ha dut a terme 
a Menàrguens una nova 
edició del programa “Lletres 
per a Tothom”, organitzat 
per l’àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la 
Noguera. El curs ha tingut 
una durada de 65 hores 
lectives i ha estat adreçat a 
persones d’origen estranger 
residents a Menàrguens, 
amb la participació de 16 
persones.
 Aquest programa sorgeix 
amb l’objectiu de donar 
compliment a la mesura 34 
del Pacte Nacional per a la 
Immigració, que aposta per 
emprendre un programa per 
a l’alfabetització en català 
de les persones immigrades 
residents a Catalunya i 
que manifesten dificultats 
d ’ e x p r e s s i ó  e s c r i t a  i 

comprensió lectora. 
En el  marc d’aquesta 
formació s ’han inclòs 
també algunes sortides per 
a promoure el coneixement 
de l’entorn i per treballar 
altres habilitats personals 
i socials.
 A la cloenda del curs 

van assistir el director dels 
Serveis Socials del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
J o s e p  L l u í s  B o n e t ,  i 
l’alcaldessa de Menàrguens, 
Anna M. Calvís, que van 
poder compartir amb els 
participants la valoració 
positiva del curs. 

de la Unesco) ha renovat 
per quatre anys més (de-
sembre ‘17 a desembre 
‘21) la Certificació com a 

Reserva i Destinació Turís-
tica Starlight a la zona del 
Montsec.
 Durant el 2018 es pre-
sentarà la candidatura del 
Montsec per obtenir una 
altra Certificació de reco-
neixement de la qualitat del 
seu cel per a la observació 
astronòmica. Aquesta Cer-
tificació és la que atorga 
la Internacional Dark Sky 
(IDA) amb seu als Estats 
Units.
 Amb l’obtenció d’aques-
ta altra Certificació la zona 
del Montsec es convertiria 
en el primer territori del 
món a obtenir les dos Cer-
tificacions de més prestigi 
internacional que existeixen 
en relació amb la qualitat 
del cel.

PAM-2017

L’èxit de visitants 
creix cada any i també 
millora el creixement 
del sector turístic de 
la zona
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 El Museu la Noguera 
va organitzar pel passat 
diumenge 21 de gener la 
presentació del catàleg 
i una Visita guiada a 
l’exposició: «Francesc 
Borràs, el retrat de la 
mirada».
 La visita guiada va 
anar a càrrec d’Irma 
Secanell, comissària de 
l’exposició, va tenir lloc 
a les 12 del migdia a 
la sala d’exposicions 
temporals del Museu de 
la Noguera.
 L’obra de Francesc 
Borràs és en essència 
testimoni pictòric del 
caràcter balaguerí. Les 
seves pintures mostren 
la vida als carrers, la gent 
i tot allò que conformava 
el relat col·lectiu de la 
ciutat. 

El Museu de la Noguera
presenta el catàleg de
l’exposició de Francesc Borràs

Expo Francesc Borràs

La presentació es va 
fer el passat
diumenge 21 de gener 
en el decurs d’una 
visita guiada

Paradise omple el Teatre Municipal de 
Balaguer en l’inici del cicle d’hivern
 El passat diumenge dia 21 
de gener el Teatre Municipal 
de Balaguer va acollir l’Obra 
de teatre Paradise, d’Oriol 
Vila i Raquel Salvador. Una 
producció del Terrat i el 
Tricicle, està dirigida per 
Carol López, és interpretada 
per alguns actors de la sèrie 
Merlí de Tv3 i compta amb 
música original de Marc 
Parrot.
 Aquest diumenge 28 de 
gener, a les 18 h, es podrà 
veure Rhümia un espectacle 
per a tots els públics amb 
una dramatúrgia teatral 
p lena humor,  jocs  de 
paraules, gamberrades, 
musicalitat i una alta dosis 
de tendresa i emoció a partir 
d’una selecció d’entrades 
clàssiques i nous números 
de creació, que farà les 
delícies de petits i de grans. 
Gran Premi BBVA al millor 
espectacle de circ 2016. 
Recomanada per un públic 

major de 8 anys.
 El  diumenge 11 de 
febrer, “La calavera de 
Connemara”. Una història 
que passa a l’oest d’Irlanda, 
a Connemara, una comarca 
rural, verda i encara salvatge, 
a  pr incipis  dels  anys 
noranta, amb protagonista, 
el solitari i misteriós, Mick 
Dowd sembla tenir una vida 
molt adodina. Una comèdia 

Adossats

Paradise, estrenada el passat 21 de gener

 Francesc  Borràs 
també realitzà un seguit 
de peces per guanyar-se 
la vida. Aquestes obres 
sovint eren retrats que li 
encarregaven i suposen 
la part més comercial del 
seu treball.
 Durant la visita es 
va fer la presentació 
del catàleg que recull 
la fotografia de tots els 
retrats de la exposició.
 El catàleg està a la 
venda al Museu de la 
Noguera, de dimarts a 
diumenge.

negra d’amor i ossos.
 “Adossats”, obra de 
Ramon Madaula que es 
podrà veure el  proper 
diumenge 25 de març, amb 
un repartiment d’actors molt 
coneguts com el mateix 
Ramon Madaula, Jordi 
Bosch, Victòria Pagès, 
Carles Canut, entre altres. 
Un 23 d’abril, Sant Jordi 
amb una urbanització de 
cases adossades al Vallès 
Occidental. Una família de 
classe mitjana catalana es 
troba al jardí de la casa del 
Jordi i la Carme. El pare del 
Jordi -l’avi- es diu Jordi; el 
fill del Jordi -el nét- també es 
diu Jordi. Tres generacions 
de Jordis celebren plegats 
el dia del nostre patró. Però 
ho faran envoltats de roses 
plenes d’espines, de dracs 
que treuen foc, de cavallers 
que potser no són tan 
valents i de princeses que 
es reserven un fort caràcter.



12 >> L E C T U R A

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Aquesta és una histò-
ria d’espionatge narrada 
amb la singularitat habitu-
al de la literatura de Jean 
Echenoz: una prosa àgil i 
fresca, uns personatges 
tan ben descrits que el lec-
tor els reconeix com a re-
als i un humor intel·ligent 
dosificat amb precisió. 
Necessitem una dona. La 
trobarem. La Constance 
pot servir per al que ens 
proposem. Segrestar-la 
pot semblar radical però 
és important que l’opera-
ció surti bé. El seu segrest 
a un carrer de Paris ser-
veix per dur a terme una 
operació que consisteix 
en desestabilitzar Corea 
del Nord. Potser la gent 
que està al càrrec no és la 
més adequada. Potser les 
notes del segrest no cau-
sen les reaccions que es-
peràvem. Tant fa. Seguim 
endavant, és molt possible 
que tot això surti encara 
millor del que esperàvem. 
Des de les vores del Sena 
fins a la riba del mar Groc, 
a través del riu Creuse, res 
no ha d’impedir a la Cons-
tance complir la seva mis-
sió. 
 Comèdia extrema  
amb humor negre, on a 
cada volta sorgeix una sor-
presa.

 En un poblet de la 
Bretanya francesa, un bi-
bliotecari decideix recollir 
tots els llibres refusats 
pels editors. Posa anun-
cis a les revistes literàries 
i en pocs anys reuneix 
prop d’un miler de ma-
nuscrits. Mentrestant, a 
París, una jove editora 
rep un original que, un 
cop llegit, decideix que 
allò es una obra mestra i 
que mereix ser anunciat 
als quatre vents i publicat 
immediatament! El que 
no sap és que el llibre en 
qüestió ha estat rebutjat 
en altres ocasions i que 
precisament prové d’on 
us podeu imaginar! Final-
ment i desprès de molts 
embolics, el llibre es pu-
blica i es converteix en un 
èxit de vendes que supera 
totes les expectatives. 
 Amb una trama plena 
de suspens, i una vena 
fantasiosa i sentimental, 
marca Foenkinos, aques-
ta comèdia-thriller és la 
prova que una novel·la 
pot commoure els lectors. 
Una història àgil, coral 
que relativitza el món del 
llibre perquè en mostra 
les intrigues i els tractes 
en aspectes com l’edició, 
la promoció, les modes o 
els best-sellers.
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Enviada especial
Autor: Jean Echenoz
Gènere: Novel·la
d’intriga

 Els lleons són uns ani-
mals que denoten com un 
símbol de força, de valor i 
de noblesa: tres qualitats 
que potser hauríem de 
tenir totes les persones. 
Esteu d’acord?
 Malgrat això, com 
prou bé sabeu, encara no 
està permès que els lle-
ons vagin a l’escola, oi?
 En aquest cas, el lleó 
de l’Iris, però, no es va 
voler quedar a fora, i és 
per això que va intentar 
esquitllar-se cada dia 
darrere seu i, fins i tot, hi 
va haver un dia que es va 
colar d’amagatotis a l’ex-
cursió al museu! Ell viatja 
de polissó, causant mol-
ta bogeria i el caos en-
tre tots els nens i nenes 
mentre s’amaga entre les 
exposicions. I sabeu que 
va passar…? Creieu que 
l’Iris va ser capaç d’ama-
gar el seu lleó abans que 
la mestra el descobrís? 
 Nova història de l’au-
tora, seguint la seva sèrie 
«Com amagar un lleó» i 
«Com amagar un lleó a 
l’àvia», recomanable per 
passar una estona molt 
divertida., on els més pe-
tits gaudiran d’una aven-
tura on el fonament és 
l’amistat entre una nena 
i el seu animal estimat.

La biblioteca dels llibres 
rebutjats
Autor: David Foenkinos 
Gènere: Novel·la

Com amagar un lleó a 
l’escola
Autor: Helen Stephens
Gènere: Infants (+5)

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

Indesinenter

El filtre

A penes adonant-se’n,
es veu cada cop més,
com ell veia el seu pare,
no fa pas tan de temps.

Aquelles filles seves,
llueixen ara mares.
Del pare foren netes,
i avui ja l’han fet avi.

Més curses que descansos
de fill fins a padrí:
Els anys són el camí
per on segueix els passos.
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 Fins al proper 4 de 
febrer els artesans Car-
la Ruiter, Jesús Maria 
Quintero i Joan Trepat 
mostren les seves obres a 
l’exposició «Terra i Llum» 
que es pot visitar a la 
Sala Capitular del Mo-
nestir de les Avellanes. 
 Terra i Llum, és una 
exposició que mostra el 
treball artesanal elaborat 
amb materials com el 
feltre, l’espart i el vímet. 
Tots ells matèries naturals 
sorgides de la terra amb 
les quals els artistes han 
manufacturat làmpades i 
altres objectes lumínics. 
 L’exposició té per 
objectiu recuperar de 
l’oblit i donar a conèixer 
els oficis artesanals que 
des de temps ben antics 
han transmès de pares 
a fills les tècniques per 

El Monestir de les Avellanes 
acull l’exposició “Terra i llum” 
de Ruiter, Quintero i Trepat

Exposició Terra i Llum

La mostra que es
troba a la Sala
Capitular del Monestir 
es pot visitar fins el 
proper 4 de febrer

Més de 2.200 participants de 233
centres educatius al concurs Ficcions

 La desena edició del 
concurs literari Ficcions 
ja compta amb un total 
de 2.210 participants de 
233 centres educatius, dels 
quals 1.611 alumnes són de 
Catalunya, 281 són del País 
Valencià i 319 de les Illes 
Balears.
 Les inscripcions per 
participar al certamen de 
creació literària es van 
activar el passat 11 d’octubre 
i segueixen obertes per a 
qualsevol alumne de 14 
a 18 anys fins el dia 6 de 
febrer a través de la pàgina 
web: www.ficcions.cat, data 
en que es tanca l’entrega del 
primer capítol.
 El concurs «Ficcions, 
l’aventura de crear històries» 
està enfocat a alumnes de 

14 a 18 anys que cursin 2n 
cicle d’ESO, Batxillerat o 
Cicles Formatius. L’objectiu 
p r i n c i p a l  d ’ a q u e s t a 
iniciativa, creada per l’AMIC, 
busca impulsar l’ús de la 
llengua catalana a la vegada 
que incentiva la creativitat i 
la imaginació dels joves.
 Prenent cinc inicis de 
novel·la (Li deien Lola de 
Pilar Romera, Marina de 
Carlos Ruiz Zafón, Un any 
i mig de Sílvia Soler, Joc 
de trons de George R. 
R.  Martin i  Camps de 
maduixes de Jordi Sierra 
i Fabra), els participants 
han d’escriure un relat 
dividit en tres capítols i 
penjar-los a través de la 
web seguint el calendari 
d’entrega. La participació 

Concurs Ficcions

elaborar objectes fets en 
vímet, feltre o espart. 
 Els  artesans han 
elaborat precisament 
o b j e c t e s  l u m í n i c s 
p e r q u è  p r e t e n e n 
il·luminar el present, 
reivindicant que tant 
aquests oficis artesans 
com els materials que 
empren, no només no 
han de desaparèixer 
davant l’envit de la vida 
moderna, sinó que potser 
d’una manera diferent 
i adaptant-se als nous 
temps.

pot ser individual o amb 
grup, de fins a tres persones.
 Un jurat format per 
persones vinculades al 
món literari i de l’educació 
s’encarregarà d’escollir els 
guanyadors  i finalistes. El 
veredicte es farà públic en 
diversos actes arreu del 
territori de parla catalana.
 En la darrera edició van 
participar-hi més de 2.900 
estudiants de segon cicle 
d’ESO, Batxillerat i CFGM 
de Catalunya, Illes Balears 
i País Valencià provinents 
de més de 341 centres 
educatius. Són xifres que 
any rere any se superen, 
un fet que volem agrair 
tant a la participació dels 
alumnes com a la motivació 
del professorat.
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Classificació
Primera Catalana

1. Sant Cristóbal .........38
2. Martinenc ................36
3. Viladecans ...............34
4. Sants ........................34
5. Almacelles ...............32
6. Andorra (-1) .............32
7. Igualada ...................31
8. Borges  .....................27
9. Lleida b  ....................26
10. Alpicat. ...................24
11. Sant Ildefons .........22
12. Balaguer ............... 22
13. Rapitenca ...............18
14. Vista Alegre ...........17
15. Vilaseca(-1)  ...........16
16. Bellvitge .................15
17. Tortosa ....................14
18. Valls   ........................6

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià ................. 11
2. Genís .................. 4
3. Mikel ................... 3
4. Galcerán ............. 2
5. Joan .................... 2
6. Gerard................. 1
7. Pau ...................... 1
8. Putxi ................... 1

 El davanter Adrià 
Fernández, ha estat 
sancionat amb 9 partits 
després dels fets que 
van comportar la seva 
expulsió en el partit 
davant del Sants.
 L’àrbitre va fer cons-
tar en l’acta uns supo-
sats insults i amenaces 
cap a la seva persona, 
i fins i tot dos cops 
al pit del davanter al 
col·legiat. El Balaguer 
ha presentat la cor-
responent recurs que 
es veurà aquest dime-
cres, enviant al comitè 
d’apel·lació un video 
per desmentir la versió 
del col·legiat.

Joan Martínez

Propers encontres

28/01/2018  --  17,00 h.
Camp Municipal 

de Borges Blanques
Borges| Balaguer

El Balaguer empata amb el Sants i perd 
el derbi lleidatà amb l’EFAC Almacelles 

Al Balaguer li va faltar 
gol en el partit davant 
l’Almacelles i haurà de 
millorar en els propers 
partits de lliga

Pau va retornar després de la lesió

Víctor defensant una pilota

04/02/2018  --  12,00 h.
Camp Futbol CEM 

Guinardo
Martinenc| Balaguer

 El Balaguer va aconse-
guir un empat a un gol da-
vant el Sants, en un partit en 
que els homes que entrena 
Jordi Belló van jugar més i 
millor que els barcelonins i 
van merèixer la victòria, tot 
i que van ser els visitants 
els que es van avançar en 

14/01/2018

BALAGUER 1
SANTS 1
21/01/2018

BALAGUER 0
ALMACELLES 3

el marcador al minut 87 
de partit, i els locals acon-
seguien empatar al 91 al 
transformar un penal Putxi. 
Un minut abans del final, el 
Balaguer va estar aprop de 
donar la volta al marcador 
amb una falta treta per Ge-
nís que va sortir fregant el 

pal.
 Però el passat diumenge 
les coses van anar molt pit-
jor per als balaguerins que 
van perdre merescudament 
davant l’EFAC Almacelles 
per 0-3, en un mal partit 
dels de Jordi Belló que en 
cap moment van mostrar-se 
dins del partit i ho van apro-
fitar els de Pablo Petreñas 
que van marcar al minut 3 
de la primera part, sorpre-
nent als balaguerins i ho 
van tornar a fer al minut 3 de 
la segona part, sentenciant 
el partit amb un tercer gol 
de Joel quan faltaven deu 
minuts per la conclusió del 
encontre.
 El Balaguer ha de can-
viar la dinàmica si no vol 
patir i aquest diumenge es 
veurà les cares amb el Bor-
ges Blanques que dirigeix 

Joan Roca, ex míster del 
Balaguer, i set dies després 
els balaguerins hauran de 
visitar el camp del Marti-
nenc, un dels gallets de la 
categoria i segon classificat 
del grup segon de la Prime-
ra Catalana.
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El Balaguer Villart Logístic passa per 
damunt del Rivas, guanyant 4-0

 El passat cap de set-
mana el Balaguer Villart 
Logístic es va imposar amb 
contundència a l’equip ma-
drileny del Rivas per 4 a 0 i 
es situa així en el tercer lloc 
de la classificació general 
de la lliga de Superdivisió 
Femenina.
 El Balaguer va rebre a 
casa al Rivas, un competidor 
directe al capdavant de la 
classificació, amb totes 
les precaucions i  amb 
el seu millor equip, però 
les madrilenyes es van 
presentar  sense dues 
de les seves jugadores 
estrangeres i l’encontre 
va ser molt més plàcid de 
l’esperat.
 En el  pr imer part i t 
Natalya Prosvirnina es va 
imposar a Paula Gutiérrez 
per 3 a 0 (11-2, 11-7, 11-5). 

Yana Timina

Les madrilenyes amb les baixes de les seves
jugadores internacionals no van presentar
resistència i van perdre els 4 partits per 3-0

Natalya Prosvirnina

A continuació Svetlana 
Bakhtina va fer el mateix 
resultat de 3 a 0 contra la 
veneçolana Luiselena M. 
Lukert (11-4, 11-8, 11-5). Yana 
Timina va insistir guanyant 
3 a 0 a Alejandra Cervantes 
(11-6, 11-5, 11-8). I ja en el 
dobles, Yana i Svetlana es 
van tornar a imposar per 
3 a 0 a Cervantes i Lukert 
(11-3, 11-7, 11-0), deixant 

aquest 4 a 0 que posava de 
manifest la superioritat de 
les balaguerines.
 E l  proper  encontre 
serà molt més difícil per 
al Balaguer Villart Logístic 
que s’enfrontarà a fora, 
el proper dia dissabte 27 
de gener, a l’únic equip 
imbatut  i  l íder  de  la 
Superdivisió Femenina, el 
Girbau Vic.
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 El balaguerí Aleix 
Sierra del club Peda-
la.cat s’ha proclamat 
aquest diumenge cam-
pió del Duatló de Munta-
nya dels Pèlags de Vilobí 
del Penedés, cursa que 
també comptava com 
Campionat de Catalunya 
de Duatlons de Munta-
nya. El balaguerí va ser 
guanyador absolut de 
la prova però també es 
va proclamar Campió de 
Catalunya sub-23. D’altra 
banda, Raúl Barrios tam-
bé del Pedala.cat s’ha 
proclamat Campió de 
Catalunya Júnior. Amb 
aquestes dues victòries 
i els bons resultats a la 
prova d’Iván Menchón i 
Josep Miquel Salvadó, 
el Club Pedala.cat es va 
situar a tercera posició 
per equips.
 Aquesta prova tan-

Aleix Sierra es proclama
campió del Duatló de
Muntanya dels Pèlags

Raúl Barrios, Iván Menchón, Aleix Sierra i JM Salvadó

Diego Cardozo i Raúl 
Butaci es proclamen 
campions de
Catalunya en les
seves modalitats

cava el Circuit Català de 
Muntanya de Duatlons 
de Muntanya.
 D’altra banda, el cor-
redor de muntanya del 
C.E. PEDALA.CAT de 
Balaguer Diego Cardozo 
s’ha proclamat campió 
de la Copa Catalana de 
curses de muntanya 2017 
i Raúl Butaci s’ha procla-
mat Campió de la Copa 
de Catalunya de resis-
tència, finalitzant així 
una temporada de somni 
per als corredors del club 
balaguerí, assolint unes 
fites de gran dificultat.

L’equip sènior femení del Club Bàsquet 
Balaguer acaba líder de la primera volta

Sènior femení

 L’equip sènior femení, el 
Q2 Consultors va aconseguir 
una gran victòria davant el 
Sagrada Família Claror A 
per 68-41, el passat dissabte 
al Pavelló Poliesportiu de la 
capital de la Noguera, en el 
darrer partit de la primera 
volta. Aquesta victòria man-
té líders a les balaguerines 
amb 12 victòries i tant sols 3 
derrotes en la primera volta, 
en l’any del seu ascens a 
Primera Catalana.
 El proper dissabte 3 de 
febrer retornaran a la compe-
tició amb l’inici de la segona 
volta, rebent al Morell A, 
segon classificat amb una 
victòria menys que les noies 
que entrena Sergi Llurba. 
El partit es disputarà el dis-
sabte 3 de febrer a les 18,30 
hores al poliesportiu.

Les balaguerines han aconseguit guanyar 12 dels 15 
partits disputats i són líders en solitari a un sol
partit del Morell A, proper rival a casa

El Club Bàsquet Balaguer organitza el 
“I Torneig Mini Ciutat de Balaguer”

Torneig Mini Ciutat de Balaguer

 E l  C l u b  B à s q u e t 
Balaguer ha informat que 
aquest any per primer 
cop  emprenen una nova 
aventura, organitzant el 
“I Torneig Mini Ciutat de 
Balaguer” que es disputarà 
el diumenge dia 25 de març 

a les instal·lacions de la 
nostra ciutat. 
 El club indica que aquest 
nou projecte, és obert a 
8 equips per la categoria 
masculina i 8 equips per 
la categoria femenina. La 
competició seguirà una 

fase inicial de grups que 
desencadenarà en una fase 
final, estaran garantits un 
mínim de tres partits per 
equip.
 Durant el torneig es 
podrà gaudir d’una jornada 
de  formació  oberta  a 
tothom. El ponent encara 
està per confirmar. També 
es farà un concurs de triples 
i habilitats on es buscarà els 
jugadors més hàbils i més 
shotters del torneig.
 La durada del torneig 
serà d’un sol dia, començarà 
a les 9:30 del matí i acabarà 
a les 19:30 amb la cerimònia 
d ’ent reg a  d e  p rem is , 
després de les finals. 
 El torneig es disputarà 
íntegrament al pavelló i 
al migdia es farà un dinar 
pels participants a l’escola 
Vedruna.
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 La Cursa del Sucre de 
Menàrguens ja ha obert 
inscripcions de cara a la 
seva setena edició, pro-
gramada pel diumenge 
18 de març.
 La prova serà puntua-
ble per a la Lliga Ponent 
Eurosomni en les seves 
dos distàncies, els 10 i 
els 5 kilòmetres, tot ple-
gat en una jornada que 
està concebuda com una 
festa esportiva i familiar, 
motiu pel qual també 
oferirà una caminada 
popular de 7 kilòmetres 
i curses infantils.
 Obrirà el foc la cami-
nada a partir de les 9.30 
hores, per seguir amb 
les dos curses atlèti-
ques a les 10.00 i tancar 
el programa les curses 
infantils en acabar les 
altres. La caminada i les 

Obertes les inscripcions de la 
Cursa del Sucre del proper 18 
de març a Menàrguens 

Cursa del Sucre

La cursa del Sucre de 
10 i de 5 quilòmetres 
serà puntuable per la 
Lliga Ponent
Eurosomni

Sancho Ayala i Rosa Mari Carulla
guanyadors del circuit Mitges de Ponent

 El circuit Mitges de 
Ponent va lliurar el passat  
divendres al Teatre Ateneu 
de Tàrrega els premis 
corresponents a la seva 
tercera edició, que ha coronat 
com a campions Sancho 
Ayala i Rosamari Carulla. 
En el cas d’Ayala, repeteix el 
títol aconseguit l’any passat. 
El circuit ha comptat amb un 
total de 95 finishers (79 dones 
i 16 dones).
 Les classi f icacions 
absolutes en homes, Sancho 
Ayala (Fondistes Solsonès) 
ha totalitzat 289,04 punts, per 
287,46 del segon classificat, 
Alexandre Tàssies (CE 
Linyola-Logiesport), i 276,68 

del tercer, Josep Maria Ribes 
(Clos Pons Thai Runners). 
 En dones, la vencedora 
ha estat Rosamari Carulla 
(Logiesport-La Guineu), 
amb 290,88 punts. Carulla, 
campiona de la Lliga Ponent 
Eurosomni els dos darrers 
anys i guanyadora a més a 
la Mitja Marató de Tàrrega 
2017, ha estat acompanyada 
al podi per les independents 
Adriana Daza (271,56 punts) 

Podi masculí

Podi femení

dos curses combinen 
asfalt i terra. 
 Aquest any la Cursa 
del Sucre també donarà 
suport a una causa so-
lidària, ja que una part 
dels beneficis de les ins-
cripcions, a més de les 
aportacions voluntàries, 
serà per a l’Associació 
de Familiars i Amics de 
Nens Oncològics de Ca-
talunya (AFANOC).
 La sortida i l’arribada 
estaran situades davant 
l’escola Joan Ros Porta 
de Menàrguens. 

i Anna Farrús (266.14).
 Per categories, i en no 
ser acumulatius els premis, 
els guardonats han estat 
els següents: en sèniors, 
en dones, Gisela Sánchez, 
Imma Fornells i Mariona 
Simó, i en homes, Gerard 
Costa, Martí Sabater i Jordi 
Minguella; en veterans A, en 
dones, Elisa Lladós, Núria 
Llobera i Irma Zaviriucha, i en 
homes, Francisco J. Cebrián, 
Josep Maria Balasch i Xavi 
Gutiérrez; en veterans B, 
en dones, Carme Millan, 
Montserrat Magallón i Neus 
Gili, i en homes, Antoni 
Argilés, Joan Safont i Steven 
Sharp; finalment, en Màster, 
els tres distingits han estat 
Jordi Alcaraz, Robert Gual 
i Josep Diviu. També ha 
rebut un premi especial Jordi 
Torné, el millor en l’apartat 
de cadira de rodes i que ha 
completat tres de les quatre 
mitges maratons.

Una gala on es va
premiar a tots els
esportistes que
participen en aquesta 
modalitat de curses
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 U n  c o p  m é s  e l s 
nendadors  de l  CEN 
Balaguer, han donat 
molt  bons resultats 
al català de natació 
Infantil i júnior de Fons 
Indoor  d’hivern celebrat 
a les instal·lacions del 
CN Sabadell (piscina 
de 25 metres) amb sis 
nedadors balaguerins 
representants.
 En categoria Infantil 
femenina cal destacar 
a l’Aurembiaix Pifarré 
que va aconseguir la 7a 
posició de Catalunya en 
els 2000 lliures (4a de la 
seva edat), l’Alexandra 

Bona actuació dels nedadors 
balaguerins al català infantil i 
júnior de fons Indoor d’Hivern

Nedadors balaguerins

Al català de Fons
indoor van participar 
un total de 6 nedadors 
balaguerins del CEN 
Balaguer

Papell 12a (6a de la seva 
edat) i l’Aina Torrubiano 
18a de Catalunya (8a de 
la edat) en la mateixa 
prova de 2000 metres 
lliures.
 En categoria Júnior 
femenina destaquem a 
la Núria Pallé que va 
aconseguir  la 11a posició 
de Catalunya en els 3000 
lliures (8a de la seva 
edat), l’Ares Perera, que 
va ser la 12a (4a de la seva 
edat) i la Laia Palacín 17a 
de Catalunya (7a de la 
seva edat) en la mateixa 
prova de 3000 metres 
lliures.
 F i n a l m e n t  c a l 
d e s t a c a r  q u e  s ’ h a 
aconseguit la 4a posició 
Infantil Femenina, 7a 
posició Júnior femenina 
i en el còmput global el 
CEN Balaguer femení ha 
estat 5è de Catalunya de 
Fons.

Nedadors balaguerins seleccionats per 
diferents plans de seguiment

Nedadores balaguerines

 Cinc nedador/es del 
CEN Balaguer han estat 
seleccionats dins de dife-
rents plans de seguiment 
de natació.
 Íker  Ruiz  ha  es ta t 
seleccionat per la Federació 
Espanyola de Natació 
Adaptada (FEDDF) en una 
concentració de 4 dies a 
Madrid durant les festes de 
Nadal.
 Aurembiaix Pifarré de 
categoria Infantil i Ares 
Perera de categoria Júnior 
han estat seleccionades 
per la Federació Catalana 
dins el grup d’entrenament 
extern del CAR, (centre 
d’alt rendiment de Sant 
Cugat), on han d’assistir als 
entrenaments de natació 
cada divendres durant el 
primer trimestre.

Durant les vacances de Nadal i durant el primer 
trimestre del 2018, els nedadors hauran d’assistir a 
diferents proves i seleccions

Íker Ruiz del CEN Balaguer al
campionat estatal de natació AXA

Íker Ruiz

 El nedador Íker Ruiz del 
CEN Balaguer va participar 
el passat cap de setmana 
per primer cop al campionat 
Estatal de natació AXA de 
joves per categories de 
edat, competició que es va 
realitzar a València i que 
participà amb la Federació 
C a t a l a n a  d e  N a t a c i ó 
Adaptada.
 El nedador balaguerí 
va nedar les proves de 50 
i 100 braça, 100 estils i 200 
lliures.
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Ara de color groc
C. G. A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fa molt de temps que 
llegint una revista, vaig tro-
bar una entrevista feta a la 
senyora viuda del sempre 
Honorable Sr. Tarradellas. 
Aquesta bona i fidel com-
panya del que va ser el nos-
tre primer President amb 
democràcia. Explicava a 
l’entrevistador, que anant 
de viatge amb el seu marit 
van para a dinar a Segovia 
i la sorpresa que van tenir, 
que una vegada aposentats 
els va sorprendre que tot el 
menjador es va ficar dem-
peus per aplaudir-los. Deia 
que els va emocionar d’allò 
més. I que li semblava que 
el seu marit menjava més i 
tot. Tinc entès que malgrat 
el seu volum físic el Sr. Tar-
radellas era molt auster en 

la seva menja.
 Amb dies i forçant la 
memòria, he de dir que pot-
ser no era una entrevista, si 
no la explicació d’un record 
que li feia la digna senyora 
a una persona molt lligada  
per fidelitat i estima al seu 
marit.
 Però ha passat el temps 
i els dies ens han portat 
nous personatges, amb 
noves circumstàncies que 
s’han esmerat a crear. I un, 
que puc ser jo mateix, es fa 
la pregunta de que passaria 
si qualsevol de les nostres 
actuals figures polítiques 
anessin a dinar, amb se-
nyora inclosa, a qualsevol 
racó d’Espanya. Per no 
haver d’entrar en discussi-
ons deixem-ho estar (?). En 

aquests dies en que es va 
atansant el 17-1-18, en que 
tantes coses s’han de fer, 
tot està parat. Perquè un 
senyor vol disposar com ha 
d’ésser nombrat President 
de la Generalitat. Mentres-
tant va sembrant el camí 
d’un pedregam abundós i 
difícil de superar, que en el 
seu interessant desvarieig 
desfà i torna a fer, això sí, 
amb la mecànica i eterna 
rialla de l’home que té molt 
present el que li espera. En-
cara que jo crec que en el 
seu cervell pot tenir un ra-
conet que li permet somiar 
truites, possiblement amb 
una llumeta inclosa per tro-
bar una solució. I jo desitjo 
que així sigui.
 La columna vertebral 
d’una societat és la gent, el 
poble, i aquesta necessita 
unes regles de joc vigents 
que facin un marc per no 
perdre la tranquil·litat i el 

bon fer dins una ètica. Qua-
si sempre emmarcades per 
una Justícia. No s’ha trobat 
en cap sistema polític amb 
democràcia, una altra for-
ma per mantenir una soci-
etat unida per aconseguir 
un progrés, i el dit, benes-
tar. Les regles del joc s’han 
de respectar, i el que no ho 
fa ha de pagar una mena 
de peatge. Qui més i qui 
menys l’hem pagat, i qua-
si es pot dir que tothom el 
paga, encara que molts no 
se n’han adonat.
 S’ha dit i escrit que 
moltíssima gent per uns 
minuts de “glòria” i de 
veure’s protagonista del 
mateix farien el que en con-
dicions normals podrien ni 
pensar-ho. Ara tot és groc 
per recordar a uns senyors 
presos. Si es pot arribar 
a creure que a uns jutges 
els afectarà cap color es 
pot anar a fer un llarg pas-

seig. Amb les regles de joc 
vigents, ells (jutges) tenen 
tota la força de la societat 
que tenen darrera en forma 
de Gobierno.
 No oblidant la Constitu-
ción, que en forma de Ma-
nual tenen a les mans i ben 
memoritzada al cap, i fins 
que no es canviï (si es que 
es fa), és la que hi ha. La 
riquesa del llenguatge dels 
inculpats no deuen convèn-
cer als magistrats (3), però 
és un fet que reconeixen 
que l’1 d’octubre va ser il-
legal. I no oblidem que ens 
invitaven a anar a votar amb 
tota una propaganda ensu-
crada i apelagosa, d’un sí 
multicolor als balcons i ac-
tes d’un sol color regnant. 
I ara el llacet groc com a 
cirereta del pastís. Esperem 
que passi aquesta febrada 
dels colors i recuperem el 
seny. I mentrestant espera-
rem la llibertat de tothom.

 És l’hora. El molest so 
del despertador estripa el 
darrer somni. Rutina. Quo-
tidianitat.
 Dilluns, dimarts… 
soroll, presses, neguit… 
dimecres, dijous… funcio-
nant en automàtic, ràpid, 
que es fa tard… diven-
dres…
 Esmorzars ràpids, gens 
relaxats, sense gaudir de 
l’olor del cafè… la cana-
lla cap a l’escola; ¿qui els 
hi deixa avui?, ¿i a qui li 
toca recollir-los?, ¿a l’hora 
de sempre o avui fan ex-
traescolars?... ¿problemes 
inesperats?... cap a la fei-
na… ràpid, que es fa tard… 
trucades telefòniques, pan-
talles d’ordinador, pape-
rassa, gestions, reunions 
i responsabilitats, parets i 
espais tancats… soroll… 

La màgia de la natura
Centre Excursionista de Balaguer (www.cebalaguer.cat)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

fums… més soroll… ¿més 
problemes?... ràpid, que 
es fa tard… migdia, ¿que 
bé?... cap a dinar, lleugers 
que hi hem de tornar... no 
arribarem a temps… a 
comprar el sopar, a cuinar, 
de pressa els nens a dormir 
que demà hi ha escola… i 
nosaltres també que anem 
apretats… ¿una estona de 
relax poder?... ràpid, que ja 
és prou tard… a dormir que 
demà toca matinar…
 ¿Us resulta familiar la 
situació?. Poder aquest és, 
amb variacions segons la 
situació personal de cadas-
cú, un joc que molts conei-
xem.
…Òndia!!! Cap de setma-
na!!! Sembla ser que toca 
fugir del joc, desconnectar 
del sistema, carregar bate-
ries per estar ben contents 

i relaxats i poder continuar 
jugant la propera setma-
na. Poder sinó no s’ho val 
l’anar cada dia de bòl·lid. 
¿Oi?
 ¿Ho voleu fer amb nos-
altres? Llum, paisatge, 
aire, colors, espai, esport, 
esforç, relax, companyia, 
riures, experiències, re-
cords, aventures, llibertat, 
silenci… Màgia de la natu-
ra!!!
 Som el Centre Excur-
sionista de Balaguer. Si 
encara no ens coneixeu us 
convidem a fer-ho i a que 
descobriu amb nosaltres 
experiències que poder no 
imagineu poder viure a la 
natura.
 N’anem parlant!!! Us 
anirem escrivint en aques-
ta publicació on també hi 
anireu trobant periòdica-
ment el nostre calendari 
d’activitats. Tothom ben-
vingut!!!. Us esperem!!!

------------------------------------------
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 La festa però, co-
mençarà el dissabte 10 
de febrer a les 19 h amb 
una «Gran Rua Popular» 
que anirà des de la plaça 
del Mercadal fins al Molí 
de l’esquerrà. Allà s’en-
tregaran els premis del 
concurs de carrosses i 
comparses, i s’acabarà 
la rua amb l’animació i 
espectacle de ball amb 
el grup «Rosendo y sus 
mulatas».
 A mitja nit tindrà 
lloc, el ja tradicional, 
«Ball de Disfresses» amb 
els grups de versions 
«Comandant de tros» i 
«Muntband» al pavelló 
Mol í  de  l ’Esquerrà , 
on també hi haurà el 
concurs de disfresses 
individual i parella.
 I ja el diumenge al 
matí, com l’any passat, 

Balaguer celebrarà la Festa del 
Carnestoltes els propers dies 10 
i 11 de febrer

Carnestoltes

El dissabte 10 es farà 
la Gran Rua Popular 
mentre que el
diumenge 11 es farà 
la Gran Rua Infantil

es realitzarà la «Gran 
Rua Infantil» que anirà 
des  de l  passe ig  de 
l’Estació fins a la plaça 
del Mercadal, on també 
es realitzarà el concurs 
de carrosses i comparses 
infantil i acabarà amb 
l’espectacle d’animació 
infantil  «Mira que sé 
fer!», de la Companyia 
els Cascallonis.
 Tota la informació 
de les rues, de les bases 
dels concursos i  les 
inscripcions la trobareu 
al web www.balaguer.cat

Balaguer recupera el “Carnestoltes dels 
congres” originari del segle XVI

 Balaguer  celebrarà 
els propers dies 10 i 11 de 
febrer el «Carnestoltes dels 
Congres».
 A m b  a q u e s t  l e m a , 
l’ajuntament de Balaguer 
pretén recuperar una de les 
tradicions més antigues de 
les festes de Carnestoltes a 
la ciutat, quan es celebrava 
l ’anomenada Fira dels 
Congres.
 Aquesta fira, que fou 
atorgada l’any 1510 a la 
ciutat i tenia vint dies de 
durada, coincidia amb la 
celebració del Carnaval i 

l’inici de la Quaresma, de 
manera que es feu popular 
per la gran quantitat de 
venedors de congre sec que 
hi paraven.
 El congre sec era utilitzat 
principalment per elaborar 
l’»olla amb congre», un plat 
que es començava a cuinar 
i servir pel Carnaval i es 
seguia consumint durant 
tota la Quaresma. La Fira 
dels Congres es va celebrar 
fins a mitjans segle XX.  
 Així doncs com a novetat 
d’aquest any, la festa agafa 
el nom de l’antiga Fira dels 

Carnestoltes

Congres i, per a fer-ho més 
evident, es farà una activitat 
de recuperació de l’olla amb 
congre, un plat pràcticament 
d e s a p a r e g u t ,  a m b  l a 
realització d’una mostra 
d’elaboració d’aquest plat 
amb degustació gratuïta.
 Aquesta activitat es 
realitzarà com a acte de fi de 
festa del Carnestoltes 2018 
el diumenge 11 al migdia.
 A part, també hi haurà 
la rua del dissabte a la tarda 
vespre i el diumenge al mati 
on els grups, comparses i 
carrosses sortiran al carrer 
per ser admirats pel públic 
que els estarà esperant 
per veure un any més les 
disfresses més divertides i 
originals, tant de petits com 
de grans. 

Balaguer fa un repàs a l’història i enguany celebrarà 
el seu Carnestoltes recuperant una tradició amb 
orígen al s. XVI
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El mercat de les Rebaixes es celebrarà 
amb dos dies, el divendres 2 i el 9

 L’Ajuntament de Ba-
laguer construirà un nou 
pavelló poliesportiu al 
barri del Secà, ubicat a la 
pista oberta de la zona de 
les piscines municipals, 
un espai que ja compta 
amb vestidors.
 Les obres comen-

çaran amb la part co-
berta, continuaran amb 
els tancaments laterals 
i frontals i finalment es 
faran els treballs d’ade-
quació per adequar-lo 
a un equipament que 
permeti descongestionar 
els altres pavellons.

Balaguer comptarà amb un 
nou pavelló esportiu al Secà

Pista oberta del Secà

Mercat de les Rebaixes

 L’Associació de Comer-
ciants de Balaguer organit-
za els propers divendres 2  
i 9 de febrer la 22a edició 
del seu Mercat de Rebaixes 
el qual comptarà amb la 
participació d’una trentena 
de parades que oferiran els 
darrers estocs de la tem-
porada d’hivern amb grans 
promocions i  descomptes 
que poden arribar fins al 
70%. El dia 2 les parades es 
situaran al passeig de l’Es-
tació (entre la plaça de la 
Sardana i l’estació de tren) 
i el següent divendres, a la 
Plaça Mercadal, de 10 del 
matí a 3 de la tarda.
 Donada la bona accep-
tació que té aquest Mercat, 
s’ha pensat en repetir-ho i 
fer-ho dos divendres i poten-
ciar les compres a la ciutat. 

Els dos primers divendres del mes de febrer, el dia 2 
al tram del Passeig de l’Estació i el dia 9 a la Plaça 
Mercadal
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Anuncis breus classificats
VARIS
------------------------------------
PINTORA JUBILA-
DA liquida todos sus 
cuadros a precio de 
coste. Con o sin mar-
co. En pintura acrílica 
y enmarcados. Pese-
bres y figuras pinta-
das a mano. Razón: 
656826568-609135472 
(Reserva de material 
para fiestas).
------------------------------------   
VENTA de llenya, de 
diferents tipus. Fem el 
repartiment a domicili. 
Pregunteu preu i de-
maneu informació als 
telèfons: 677559592-
677559593 (Miquel 
Garrofé).
------------------------------------
ARTDEFENIX. Perso-
nes de confiança i de 
casa. Buidem pisos, 
trasters, magatzems... 
No llencis res, recollim 
tot allò que no facis 
servir. També com-
prem antiguitats. Raó: 
649232923.
-----------------------------------

COMPRO: monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges 
de totes les marques, 
àlbums de cromos, 
postals, fotografies 
antigues, còmics, lli-
bres antics, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, scalextrics, 
coberteries de plata 
i antiguitats. Raó te-
lèfon d’informació: 
676803205.
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES VEN casa de poble 
a Montgai, reformada. 
Amb 3 hab., a/a, cale-
facció i garatge 3 cot-
xes. Raó: 626715396-
619944254.
-----------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col-
legi Vedruna Bala-
guer. Informació per-
sonalitzada al telèfon: 
973450555.
-------------------------------------

O P O R T U N I T A T 
55.000 euros!! Tres ca-
ses unides a la plaça 
Major de Vilanova de 
la Sal, 350 m2. Ideal 
per a turisme rural. 
A reformar íntegra-
ment. Raó: 639772265.
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, 2 habita-
cions. Lloguer de ma-
gatzem al c/ Sant Pere 
Màrtir i també lloguer 
de pàrquing de línia 
al c/ Noguera Pallare-
sa. Raó:  973447752-
639920281.
---------------------------------------
ES LLOGA pàrking amb 
porta automàtica al c/ 
Bellcaire de Balaguer. 
Raó: 973446072 (deixar 
missatge al contestador 
o trucar de nit).
--------------------------------------- 
ES LLOGA local comer-
cial de 32 m2, al c/ Gi-
rona (Balaguer). Amb 
aigua, llum, porta d’alu-
mini i vidre i reixa. Raó: 
667476172.
---------------------------------------

ES BUSCA garatge de 
lloguer a Balaguer, Hos-
tal Nou o la Ràpita per 
guardar caravana. Raó: 
620817088 (trucar de 
20.30 a 22.00 h).
--------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
BERONI INFORMÀ-
TICA busca persona 
per departament Help-
desk. Requisits: Grau 
enginyeria informàtica 
o Grau mitjà/superior 
aplicacions informà-
tiques. Coneixements 
Office/Administratius. 
Carnet Conduir. Dispo-
nibilitat viatjar. Interes-
sats enviar currículum 
a pilar@beroni.com
-----------------------------------
SE OFRECE señora 
para cuidar gente ma-
yor en Balaguer y cer-
canías. Disponibilidad  
de horario y carnet de 
conducir. Con experien-
cia. Razón: 688264707.
-----------------------------------

BAR FLEMING precisa 
cuiner/a amb experi-
ència. Raó: 629476013.
-----------------------------------
SE OFRECE señora 
responsable para cui-
dar gente mayor o para 
hacer compañía. Posi-
bilidad de ser interna. 
Disponibilidad inme-
diata. Horario a conve-
nir. Razón: 671133762-
973109822.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes particu-
lars d’anglès. Classes 
de conversa, en grups 
organitzats o bé clas-
ses particulars. De-
mana informació so-
bre horaris, sense cap 
compromís. Comença 
ja a aprendre l’anglès!! 
Raó: 650422582.
-----------------------------------
DONO classes d’acor-
dió, teoria musical, 
pràctica i solfeig. Pre-
guntar per Omar José. 
Raó: 632556651 (de 9 a 
22 h).
-----------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

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

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

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. DOLSET- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

EVA CAMPIÑEZ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Horari de trens
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.24
08.15 (4) 08.41 
08.18 (5) 08.44
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (7) 14.33
14.08 (2) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
20.03 (4) 20.29
20.07 (5) 20.33
20.37 (3) 21.03
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.29 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.15 (1) 09.22
11.15 (2) 12.22
15.31 (7) 16.38
17.31 (8) 18.38
17.56 (3) 19.03
19.51 (6) 20.58

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.47
07.47 (1) 08.25
09.05 (1) 09.32
10.47 (2) 11.20
11.10 (7) 11.37
13.30 (1) 13.32
15.05 (7) 15.32
15.30 (2) 15.32
17.05 (5) 17.32
17.30 (4) 17.57
19.05 (5) 19.32
19.25 (4) 19.52
21.05 (7) 21.32
21.30 (2) 21.42

LA POBLA BALAGUER
07.08 (4) 08.15
10.08 (2) 11.15
13.00 (7) 14.07
15.15 (8) 16.22
15.30 (4) 16.37
19.00 (5) 20.07
19.30 (3) 20.37
21.22 (6) 22.29

(1) Tots els dies.
(2) Tots els dies excepte dissabtes.
(3) De dilluns a dijous feiners.
(4) De dilluns a divendres feiners.

(5) Dissabtes, diumenges i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i  festius.

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                                    dg.
20.25                                “                                           dl. a ds.
06.10                         TÀRREGA                                 dl. a db.
06.50                                 “                                           dl. a db.
07.50      “                       dl. a dv.
12.00                                 “                                           dl. a db.
14.00                                “                                           dl. a db. 
19.30      “ dl. a db.
06.30      LLEIDA dl. a dv.
07.15 “ dl. a dv.
07.40 “ dl. a db.
07.45 “ dl. a db.
07.48 “ dl. a db.
07.55 “ dm./dc./dv.
08.00 “ dl./dj./dv.
09.10 “ dl. a db.
09.15 ” dl. a dv. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  dl. a dv.
12.00 “  dl. a dv.
13.10 “  dl. a dv.
14.55 “  dl. a dv.
15.15 “ dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ dl. a dv. + dg.
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
12.00                          ALBESA                              ds. mercat
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35 “ divendres
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.
16.35   “                                      divendres  
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
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
08.05 de dilluns a divendres 
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
09.15 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
10.05 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
11.15 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.35 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
13.45  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
14.15 de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge
20.15 de dilluns a divendres
20.20 de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al 
webs: www.alsa.es . Actualitzat el 24/11/2017.

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS
PRESSUPOST

De les 8 de la tarda del 18 de gener a les 8 de la tarda del 25 de gener  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 25 de gener a les 8 de la tarda de l’1 de febrer  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 de febrer a les 8 de la tarda del 8 de febrer  SALA

** Els horaris de trens canvien constantment. Aconsellem confirmar horaris al 
web www.fgc.cat .Horaris de trens actualitzats el 22/01/18.

BUSQUEM
garatge de lloguer a

Balaguer, Hostal Nou 
o la Ràpita per guardar 

caravana.
Raó: 620817088

(trucar de 20.30 a 22.00 h).

ES LLOGA
local comercial de 32 m2

al c/ Girona (Balaguer).
Amb aigua, llum, porta d’alumini i vidre

i també reixa.
Raó: 667476172.
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