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AGRAïMENT A LA RESIDÈNCIA SANT DOMÈNEC

La família de Josep Pérez Cerezuela volem fer un agraïment i 
reconeixement a la Residència Sant Domènec de Balaguer, espe-
cialment al President, direcció, personal sanitari, cuidadors/es i 
demés treballadors del centre, que durant aquests dos mesos que 
hi ha estat, l’han cuidat amb una gran rialla, atenció i molt carinyo.
També agrair a les famílies dels residents del centre, pel seu su-
port i companyia.
Moltíssimes gràcies a tots, de tot cor.

 La mona de Pasqua, tan tradicional a la Comunitat 
Valenciana, Catalunya i Múrcia, és la presentació dels 
clàssics ous de Pasqua, de xocolata o de caramel, amb un 
pastís o una carta com a base, o bé sobre una construcció 
de xocolata. Al segle XVIII, era ja l’obsequi clàssic del 
padrí als seus fillols, i el nombre d’ous corresponia als 
anys d’edat dels nens fins a arribar als dotze. En aquest 
moment, potser com a punt final d’aquest obsequi, el 
nombre d’ous s’elevava a tretze. A mitjans del segle XIX, les 
mones perden la seva senzillesa inicial i la seva presentació 
es fa més complicada, enriquint-se amb uns adorns de 
sucre caramel·litzat, ametlles, confitures, crocant, anissos 
platejats i, per descomptat, els ous de Pasqua pintats.
 La veritat és que, en les seves diferents versions, 
la mona de Pasqua era regal del padrí el Diumenge de 
Resurrecció, i que el fillol anava a recollir-la personalment 
a casa seva. Era costum que el nen aprofités l’ocasió per 
recitar públicament un vers.
 La severa i rigorosa abstinència que antigament 
caracteritzava al període de Quaresma va introduir entre els 
cristians el costum de beneir el dissabte sant tots els ous 
recollits des del dimecres de cendra per repartir-los entre 
els amics el dia de Pasqua. En alguns llocs es pintaven 
de vermell (en record a la sang vessada per Jesús), groc 
i altres colors. A França el costum era presentar al rei 
després de la missa del Diumenge de Resurrecció cristià 
unes piràmides d’ous daurats, que el monarca repartia 
entre la cort. Pel que fa a l’etimologia del nom hi ha qui 
defensa que prové de munus, que significa «regal» en grec.
 Durant diversos segles, a Catalunya, València i Balears, 
en arribar la Pasqua, els pastissers cuinaven uns pastes 
de farina, ou i sucre al forn, amb un o diversos ous durs 
incrustats en la superfície, que els padrins regalaven als 
seus fillols amb el nom de «mona de Pasqua». Avui dia l’ou 
i el tortell han estat reemplaçats per figures de xocolata 
que van des del tradicional ou a altres més imaginatives: 
autèntics primats, personatges de dibuixos animats, 
jugadors de futbol... I algunes poden mesurar fins a dos 
metres d’altura !
 Balaguer, que sempre ha tingut bona fama pastissera 
pels seus professionals, no és una excepció i quan arriba 
la Setmana Santa, els aparadors d’aquests establiments 
s’omplen d’aquestes figures de xocolata i sucre que fan 
les delícies dels més petits però també dels gormands de 
la casa.
 Bones vacances de setmana santa i feliç dia de la 
mona!!!

La mona de Pasqua
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 El passat dilluns es va 
dur a terme el primer dels 
tallers formatius adreçat 
a alumnes de primària i 
secundària que es faran 
des d’ara i fins a final de 
curs, per fomentar una 
bona salut bucodental 
entre els alumnes dels 
centres educatius de la 
ciutat.
 Aquest any, a més, la 
regidoria d’Ensenyament 
de  l ’a juntament  de 
Balaguer s’ha adherit al 
projecte ‘Dents fortes i 
sanes’ de la Generalitat de 
Catalunya, que permetrà 
oferir a tots els nens de 
1er de primària, a més del 
taller, un estoig amb pasta 
de dents i un raspall, a 
més d’un joc per agafar 
bons hàbits.
 Per la seva banda, 
Nuri Toledo, responsable 
de la Clínica Dental que 
ofereix el taller a les 
diferents escoles, ha 
explicat la utilitat dels 
tallers per acostar els 

Inici de la campanya de
tallers de salut bucodentals 
entre els escolars de la ciutat

El taller es farà als 
alumnes de primer i 
segon de primària i de 
primer i segon d’ESO 
del centres educatius

bons hàbits en la cura de 
les dents als alumnes, en 
un entorn com l’escola, on 
es troben més distesos.
 Gemma Vilarasau, 
regidora d’Ensenyament a 
l’Ajuntament de Balaguer, 
s’ha mostrat molt satisfeta 
de l’alta acceptació per 
part de tots els centres 
escolars de la ciutat als 
tallers ofertats en el marc 
del Pla Municipal de 
Dinàmica Educativa.
 E l s  t a l l e r s  e s 
realitzaran des d’ara i 
fins a final de curs a tots 
els alumnes de 1r i 2n de 
primària i 1r i 2n d’ESO 
dels centres educatius 
de Balaguer a més dels 
alumnes de l’Estel.

Carregadors per vehicles elèctrics a la 
Plaça Mercadal i Estació d’Autobusos

Carregador a la Plaça del Mercadal

Cadascun dels dos carregadors poden donar servei 
a dos vehicles a la vegada, i es vol donar facilitat a 
aquest tipus de vehicles cada cop més utilitzats

L’Ajuntament millora la part inferior 
del pont nou i arregla el carrer Miracle

Obres del pont nou

 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer ha iniciat les 
obres de millora de la part 
inferior del pont Nou.
 Segons l’alcalde de la 
ciutat, Jordi Ignasi Vidal, 
l’actuació se centra en 
els voladissos que es van 
fer després de la riuada 
del 1982. Amb el pas dels 
anys, s’han anat produint 
despreniments, que a llarg 
termini podrien ocasionar 
problemes en l’estructura 
del pont. 
 Per evitar-ho, l’actual 
equip de govern ha optat 
per fer una actuació de 
sanejament més acurada de 
les que s’havien fet fins ara.
 Els treballs compten 
amb un pressupost de 
90.000 euros i formen part 
del les inversions previstes 
en el pressupost del 2017.   

La durada de les obres serà 
de dos mesos.
 D ’ a l t r a  b a n d a , 
l a  s e t m a n a  p a s s a d a  
l’ajuntament de Balaguer 
ha obert una part del carrer 
del Miracle per millorar els 
flonjalls, és a dir, una part  

del paviment que s’havia 
enfonsat , segons sembla a 
causa de la claveguera.
 El passat divendres 
es van fer les obres de 
pavimentació al carrer del 
Miracle i a la zona de davant 
del CAP.

 L’Ajuntament de Ba-
laguer ha col·locat dos 
carregadors elèctrics per 
vehicles, un a la plaça del 
Mercadal, i un altre a la zona 
de l’estació d’autobusos. 
Cadascun d’aquests carre-
gadors serveix per carregar 
dos vehicles alhora.
 Els carregadors elèctrics 
per a vehicles estaran en 
ple funcionament el proper 
mes de maig, i actualment 
s’estan fent les adequacions 
amb cables de baixa tensió.
 S e g o n s  e l  r e g i d o r 
d ’ U r b a n i s m e  d e 
l’Ajuntament, Gerard Torres,  
«des de l’administració 
t e n i m  l ’ o b l i g a c i ó  d e 
promoure aquest tipus de 
instal·lacions per donar 
servei als cada cop més 
vehicles elèctrics o híbrids 
que ho necessitin. 

Inici de la campanya
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Posa’t la Gorra 2018 es consolida com 
la gran Festa solidària de Balaguer

 La campanya «Posa’t la 
gorra» treballa a tota marxa 
a Balaguer amb l’objectiu 
d’aconseguir consolidar en 
el calendari festiu de la ciutat, 
aquesta activitat solidària per 
lluitar contra el càncer infantil. 
 El certamen solidari es 
celebrarà  a la ciutat el primer 
cap de setmana del mes de 
maig amb un programa que 
comptarà amb més activitats 
de les que es van fer en les 
dues anteriors edicions. 
El «Posa’t la gorra» 2018 
començarà el dissabte dia 
5  amb la segona «Nit dels 
famosos». Un espectacle de 
música, humor i màgia que 
serà presentat per l’actor de 
la sèrie de Tv3 «La Riera», 
Jaume Casals, i en el qual 
també es farà el sorteig dels 
regals que diversos famosos 
hauran donat a la campanya.  

Posa’t la gorra 2017

Es realitzarà durant el primer cap de setmana de 
maig i vol repetir l’èxit de les dues edicions
anteriors en la lluita contra el càncer infantil

L’entrada, que es podrà 
comprar a partir del 3 d’abril 
al casal Lapallavacara, anirà 
acompanyada d’un número 
per la rifa dels regals. 
 L’endemà, el diumenge 6, 
la campanya continuarà amb 
la segona edició de la cursa 
«Posa’t la Gorra».
 Durant el matí també 
s’organitzaran fins a 130 
activitats a la «Fira dels 

Presentació del Posa’t la gorra 2018

Somnis». Aquests tallers 
estaran  distribuïts en diversos 
espais propers al riu Segre i 
que estaran distribuïdes per 
temàtiques amb espais de 
petit i gran format. 
 Cal destacar un nou espai 
«El passeig dels pobles» lloc 
on els 15 pobles participants 
a més de realitzar alguna 
activitat promocionaran els 
encants dels seus municipis.
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 Els visitants que van 
apropar-se els dies 17 
i 18 de març a la fira 
Petitàlia de Lleida van 
poder veure les novetats 
que s’exposaven a la 12a 
edició i van trobar una 
àmplia oferta d’activitats 
educatives i extraesco-
lars (idiomes, música, 
etc.) i descobriren mèto-
des innovadors posats 
en pràctica per diferents 
col·legis lleidatans. A 
més, disposaven d’in-
formació de propostes 
d’entitats centrades en 
el lleure educatiu i el 
turisme en família, com 
ara el Centre d’Interpre-
tació de l’Or del Segre de 
Balaguer, Polaris Lleure i 
Excellence Editorial. 
 E l  C e n t r e 
d’Interpretació de l’Or 
del Segre de Balaguer 
va donar a conèixer les 
activitats que ofereix a 
les famílies i les escoles 
durant tot l’any. I per 
això, convidà tothom que 

El Centre d’Interpretació de 
l’Or del Segre present a la Fira 
Petitàlia de Lleida

El Centre va donar a 
conèixer l’activitat de 
recerca de l’or entre 
els centres escolars i 
famílies de Lleida

s’apropes al seu estand 
a viure l’experiència dels  
buscadors d’or del Segre 
amb la seva activitat 
estrella: el taller de 
recerca artesanal d’or.  
 Aquesta activitat es 
desenvolupà el dissabte 
i el diumenge, de 10 a 14 
h i de 16 a 20 h.
     També es va fer 
difusió de les activitats 
familiars programades 
per Setmana Santa i  
l’estiu i s’informà d’un 
nou projecte que està 
previst començar el 
pròxim curs escolar 
2018-19 adreçat  a ls 
centres educatius amb 
el nom de «EducAUrum: 
l’or del Segre a l’escola».

Una quinzena de participants al curs de 
carretons elevadors a Lapallavacara

Participants al curs de carretons elevador

El curs es va fer la setmana passada amb la
formació teòrica i pràctica en els àmbits de
seguretat i prevenció d’accidents entre altres

La ciutat de Balaguer commemora el 
Dia Internacional de les Dones

Exposició

 B a l a g u e r  v a 
commemorar el passat 
dia 8 de març,  el  Dia 
Internacional de les Dones 
amb l’exposició «Dones 
de ciència». Tot seguit, 
i  a  la sala d’actes de 
l’Ajuntament, hi va haver els 
parlaments institucionals i 
la lectura del manifest. 
 Pel que fa a la mostra 
«Dones de ciència», al 
vestíbul de l’Ajuntament 
posa de relleu que estudis 
recents sobre gènere i 
ciència revelen encara una 
discriminació envers les 
dones en les institucions 
d’investigació científica i 
tècnica, tant públiques com 
privades. 
  Les dones a les quals es 
ret homenatge en aquesta 
exposició van haver de 
lluitar no només per elles, 

sinó també per obrir el camí 
de la integració al món 
científic a altres dones, 
camí que encara avui resta 
pendent en la construcció 
d’una nova cultura on no 
podem oblidar el paper 
que les dones juguen en el 

terreny del coneixement i 
les noves tecnologies. 
 D u r a n t  l ’ a c t e 
institucional es va comptar 
amb l’actuació musical 
del Cor Jove de l’Orfeó 
Balaguerí, qui va amenitzar 
la vetllada.

 La setmana passada 
va tenir lloc a Balaguer  un 
curs de conductor de carre-
tó elevador amb prop de 15 
participants. 
 El curs estava adreçat a 
persones que manipulin o 
tinguin intenció de treballar 
amb carretons elevadors. 
 Prop d’una quinzena 
d’inscrits van rebre la 
formació teòrica i pràctica 
en els àmbits de seguretat, 
prevenció d’accidents, 
normatives, manteniment, 
en  compl iment  de  la 
l l e i  d e  p r e v e n c i ó  d e 
riscos laborals actual, 
en una sessió impartida 
al casal Lapallavacara.  
Posteriorment, a l’exterior 
del pavelló firal d’Inpacsa, 
es van dur a terme els 
exercicis pràctics.

Recerca d’or
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RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT DOMÈNEC DE BALAGUER
Necessita Diplomat/ada Universitari/ària en Infermeria

per cobrir plaça vacant, a mitja jornada.
Incorporació immediata. Estabilitat laboral.

Interessats enviar Currículum professional a: info@resi.cat
o trucar al telèfon 973 447 500 (preguntar per Marta Vilalta).

 S’ha signat el conveni 
de col·laboració entre 
el CEI i ASPID, amb la 
presència de l’alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal i la regidora de 
Promoció Econòmica, 
E s t e r  G u a r n é  i  l a 
representant d’ASPID, 
Bibiana Bendicho.
 El conveni constitueix 
l a  f o r m a l i t z a c i ó  i 
l’aprofundiment d’una 
col·laboració que ja es 
venia produint de manera 
puntual entre les entitats 
signatàries des del 2016.
 El CEI Balaguer es 
convertirà en la seu 
per la comarca de la 
Noguera dels Serveis 

Conveni de col·laboració entre 
el CEI de Balaguer i ASPID en 
serveis d’emprenedoria

Signatura del conveni

El CEI es converteix 
en la seu comarcal de 
la Noguera d’ASPID en 
serveis
d’emprenedoria

d ’ E m p r e n e d o r i a 
i  A u t o o c u p a c i ó  a 
d’ASPID, que compten 
amb col·laboració del 
programa Incorpora de 
l’Obra Social «la Caixa».
 Des del CEI Balaguer i 
amb el seu suport, ASPID 
donarà assessorament 
i  a c o m p a n y a r à  e l s 
projectes empresarials 
radicats als CEI o que 
vulguin presentar la 
seva candidatura per 
instal·lar-s’hi.  
 E l s  S e r v e i s 
d’Emprenedoria d’ASPID 
ofereixen assessorament 
i formació empresarial 
p e r s o n a l i t z a d a , 
acompanyant  en  la 
c o n f e c c i ó  d e l  P l a 
d’Empresa i  l ’estudi 
de la seva viabilitat. 
Facilitant suport en la 
recerca de finançament 
i en la posada en marxa 
de negoci. ÀSPID també 
farà difusió del CEI i dels 
seus objectius i serveis.

Curs d’encarregat/da de línia en
indústries agroalimentàries d’Aspid

Participants al curs

 Un total de 10 persones 
estan realitzant a Balaguer 
un curs d’Encarregat/da 
de línia en indústries agro-
alimentàries amb la col-
laboració de la Cooperativa 
de segon grau ACTEL, de 
Térmens. El curs el porten 
a terme des d’ASPID i està 
emmarcat dins del progra-
ma Incorpora de «La Caixa».
 L’objectiu del curs és 
millorar l’ocupabilitat dels 
participants ajudant-los 
a desenvolupar les seves 
competències a través 
d’accions de capacitació i 
pràctiques no laborals en 
empreses. 
 E l  curs  forma part 
dels diferents programes 
i  cursos d’orientació i 
inserció laboral que des 
d’ASPID porten a terme. 

El curs compta amb la col·laboració de la
cooperativa de segon grau ACTEL de Térmens, i es 
porta a terme des de ASPID

Josep Maria Roigé candidat pel PDeCAT 
a les properes eleccions municipals

Assemblea del PDeCAT

 Josep Maria Roigè serà 
novament el candidat del 
PDeCAT a les municipals 
del 2019, segons el resultat 
de les primàries celebrades 
fa pocs dies.
 En l’assemblea celebrada 
amb una alta participació, 
amb més de 100 associats i 
associades, la candidatura 
única de Josep M. Roigé va 
ser recolzada àmpliament 
amb el vot favorable de més 
del 70% dels associats amb 
dret a vot.
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Els alumnes de les aules universitàries 
de la Noguera visiten el COU d’Àger

Grup d’alumes de les Aules Universitàries

Un total de 156 alumnes s’han desplaçat durant el 
mes de març per tal de poder gaudir de l’experiència 
del COU com a complement

Es presenta una nova campanya del 
projecte Cultiva’t d’horts comunitaris

Participants al projecte d’Horts Comunitaris

 El dia 13 de març es va 
presentar la 8a temporada del 
Projecte Cultiva’t de l’Àrea de 
Serveis Socials del Consell 
Comarcal de la Noguera a 
través del Servei d’Atenció a 
la Immigració i la Diversitat. 
Aquest any també participen 
al projecte les entitats Dóna 
Pas i Slow Food.
 En la presentació es va 
explicar el funcionament i la 
normativa dels horts i es van 
visitar les parcel·les que es 
conrearan. L’any 2017 es van 
atendre 11 famílies i aquest 
2018 en comencen 4 de noves. 
Com a novetat, cal destacar 
que per primera vegada el 
Projecte Cultiva’t acollirà 
16 persones del Servei de 
Rehabilitació Comunitària de 
Balaguer que cultivaran una 
parcel·la comunitària  amb 
finalitat terapèutica.

 El Projecte Cultiva’t 
Horts Comunitaris és una 
oportunitat de dotar persones 
en situació d’atur de llarga 
durada, perceptores d’ajuts 
socials i en risc d’exclusió 
social, d’un espai de treball i 
un mitjà per obtenir una font 

 El passat dissabte 
17 de març a les 11 del 
matí, va tenir lloc l’acte 
inaugural de l’Espai dels 
Àngels al Monestir de les 
Avellanes. 
 E s  t r a c t a  d ’ u n a 
exposició permanent 
creada per la Sra. Fina 
Armengol i formada per 
gairebé 5.000 figures 
d’àngels de diferents 
tipologies, procedents de 
21 països i realitzades en 
15 materials diferents. 
 E l  p r o g r a m a  d e 
l’acte va constar de la 
benvinguda i parlaments 
de les autoritats que 
hi  part iciparen com 
el Sr. Enric Vendrell, 
D i r e c t o r  G e n e r a l 
d ’ A f e r s  Re l i g i o s o s 
de la Generalitat de 
Catalunya, el Sr. Josep 
Borrell, Director dels 

Inauguració de l’Espai dels 
Àngels al Monestir de Santa 
Maria de les Avellanes

Es tracta d’una
exposició permanent 
creada per Fina
Armengol i formada 
per  5.000 figures

Serveis Territorials de 
Cultura a Lleida, la Sra. 
Concepció Cañadell, 
Presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera i 
la Sra. Estefania Rufach, 
a lca ldessa  d ’Os de 
Balaguer.
 Posteriorment hi va 
haver la conferència 
sobre ‘Àngels i Art” a 
càrrec del catedràtic 
Mn. Josep M. Martí i 
Bonet de l’Arquebisbat 
de Barcelona. Finalment 
la visita guiada a l’Arxiu 
Gavín va cloure l’acte.

complementària d’aliments 
naturals per a tota la família.  
 L’objectiu és evitar que 
l’ajuda que es concedeix a 
la població més necessitada 
es limiti exclusivament al 
repartiment i l’assignació de 
recursos econòmics.

 La setmana passada 
totes les Aules Universitàries 
de la comarca de la Noguera 
van fer una sortida al Centre 
d’Observació de l’Univers a 
Àger. 
 Els participants han 
estat distribuïts en 2 dies, 
el 14 i 15 de març, i un 
total de 156 alumnes de les 
aules de Balaguer, Bellcaire 
d’Urgell, Menàrguens i 
Térmens, han gaudit d’una 
visita guiada nocturna al 
Centre d’Observació de 
l’Univers d’Àger com una 
activitat que complementa 
la programació lectiva del 
curs que estant realitzant 
u n  c o p  p e r  s e t m a n a 
durant els mesos d’hivern 
i primavera a les diferents 
poblacions de la comarca 
de la Noguera.

Moment de la inauguració
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Presenten el programa Odisseu i la
2a Jornada de Networking del 10 de maig

 El Consorci Grup d’Acció 
Local Noguera Segrià Nord 
ha participat en una taula 
de treball juntament amb 
altres entitats i associacions 
de la ciutat de Balaguer i 
la comarca de la Noguera 
relacionades amb el món 
laboral per tal de compartir 
informació d’interès conjunt i 
donar a conèixer els diferents 
projectes en l’àmbit laboral 
que s’estan portant a terme.
 En aquesta jornada es 
va donar informació sobre 
el programa de cooperació 
Odisseu, que està en el marc 
del projecte Territori Talent, 
i va presentar la 2a Jornada 
de Networking que tindrà 
lloc el 10 de maig, organitzats 
tos dos conjuntament amb 
l’Oficina Jove de la Noguera.
 Odisseu és un projecte 
que pretén arribar a joves 

Consell Comarcal de la Noguera

El projecte ofereix ajuts a les empreses per tal que 
acullin en pràctiques  extracurriculars als estudiants 
universitaris en territoris rurals

qualificats d’origen rural 
i urbà, i a les empreses i 
emprenedors del territori 
per tal d’incentivar el retorn 
de joves cap al medi rural 
a partir de facilitar la seva 
inserció laboral i promoure 
l’arrelament dels joves amb el 
territori rural d’origen. Aquest 
projecte ofereix ajuts a les 
empreses per tal que acullin 
en pràctiques extracurriculars 
als estudiants universitaris 

Programa Odisseu

en territoris rurals i d’aquesta 
m a n e r a  c o n è i x e r  l e s 
oportunitats que ofereix el 
món rural.
 A  par t i r  d ’aquesta 
setmana les empreses ja 
poden enviar els perfils 
professionals amb els quals 
els agradaria contactar, per 
poder incorporar-los a la seva 
plantilla ja sigui de forma 
temporal, definitiva o en 
pràctiques.
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 E l  C e n t r e 
d’Interpretació de l’Or 
del Segre ja té a punt 
les activitats per aquests 
dies de la  Setmana 
Santa.
 La primera i amb el 
nom de «Recerca d’or 
en família»  ens apropa 
una act iv i tat  única, 
e m o c i o n a n t  i  m o l t 
divertida que convida els 
visitants, tan grans com 
petits,  a viure durant una 
estona l’experiència dels 
autèntics buscadors d’or 
del Segre.
 Amb una durada  
aproximada d’una  hora, 
els visitants faran un 
recorregut guiat  per 
l ’espai expositiu per 
conèixer la història de 
l’explotació de l’or al riu 
Segre seguit d’un taller 
de recerca artesanal del 
preuat metall  a la zona  
dels safareigs. A  l’acabar 
tothom podrà endur-se 
a casa totes les palletes 

El Centre de l’Or es prepara 
per rebre el turisme familiar 
durant la Setmana Santa

El Centre
d’Interpretació de l’Or 
del Segre presenta 
diferents activitats 
per a les famílies

d’or que hagi trobat com 
un record de la visita. 
Durant tots els dies 
es faran les visites en 
diferents hores, des del 
dimarts 27 de març fins 
al diumenge 1 d’abril.
 La segona activitat, 
«Les pedres secretes 
del Segre» va adreçada 
al públic infantil (edat 
recomanada de 5 a 9 
anys) i constarà d’una 
taller dinamitzat d’uns 
40 minuts de durada,  
e n  q u e  e l s  n e n s  i 
n e n e s  c o n e i x e r a n , 
observaran, manipularan 
i experimentaran amb 
diferents minerals que 
podem trobar al riu Segre 
i per a que els poden 
utilitzar. Descobriran 
que al riu Segre hi ha or 
autèntic i també or fals. 
 Aquesta activitat es 
farà el dimarts i el dijous 
a les 11 del mati i a les 17 
h de la tarda.
 Ambdues activitats 
no es necessita reserva 
prèvia. El programa de 
les activitats amb els 
diferents horaris i el 
preu de les entrades, 
es poden consultar al 
web museucn.com on es 
trobarà tota la informació 
que hi ha referència.

Camarasa consolida la tradició de la 
Processó del Divendres Sant

Professó a Camarasa el Divendres Sant

En la seva preparació hi participen diferents entitats 
i associacions del municipi, així com diferents
voluntaris que porten els passos

Gerb celebrarà la cinquena edició de la 
seva Fira el proper diumenge 8 d’abril

Fira de Gerb

 El proper diumenge 
8 d’abril, Gerb tornarà a 
ser centre de cultura, art 
i  gastronomia, amb la 
celebració de la Cinquena 
edició de la seva Fira d’art. 
 Durant tot el matí hi 
haurà parades/exposició 
d’art, actuacions culturals 
de diferents grups. I es podrà 
degustar una gran varietat 
de tasts gastronòmics.
 També durant tot el matí 
els més petits podran jugar 
a una gran quantitat de jocs 
de fusta tradicionals.
 A partir de 2/4 de 11, 
s’inaugurarà la fira a càrrec 
de l’alcalde de Balaguer 
Jordi Ignasi Vidal Giné.
 Durant tot el matí hi 
haurà una mostra de Forja 
al carrer, amb forjadors i 
forjadores de les comarques 

de Lleida i parades de 
p r o d u c t e s  a r t e s a n s  i 
gastronòmics. Parades de 
degustació com la colla dels 
brasers, la canya del jovent, 
les rosquilles tradicionals 
secret de les àvies del poble, 

entre altres.
 A partir de les 13 hores, 
espectacular demostració 
d e  t a l l a d a  d e  t r o n c s 
i aixecament de pedres 
a càrrec de la Federació 
Navarra de Herri Kirolak.

 Camarasa celebrarà 
el divendres 30 de març a 
partir de les 10 de la nit, 
la processó del Silenci, el 
divendres sant.
 Aquesta manifestació 
de la devoció popular 
que s’havia perdut, es va 
poder recuperar fa quatre 
anys per l’interès de noves 
generacions en revitalitzar-
la.
 En la seva organització 
i preparació hi participen 
d i f e r e n t s  e n t i t a t s  i 
associacions de la població 
i també moltes persones 
que com a voluntaris porten 
els passos acompanyats 
dels armats. El ritme de 
la processó, que recorre 
els carrers de la població, 
està marcat pels timbals 
i les parades pels cants 
processionals.

Centre de l’Or
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 El dia 8 de març la 
Noguera va començar les 
activitats organitzades en 
diversos municipis de la 
comarca per reivindicar 
la igualtat entre gèneres 
i demanar que es corre-
geixin les injustícies que 
provoquen la desigualtat.   
 A Balaguer, l’acte 
institucional organitzat 
c o n j u n t a m e n t  p e r 
l’ajuntament i el Consell 
Comarcal de la Noguera, 
i la lectura del manifest 
començava a les 19.30 
h, i va continuar amb 
l a  i n a u g u r a c i ó  d e 
l’exposició «Dones de 
ciència» i l ’actuació 
del Cor Jove de l’Orfeó 
Balaguerí.
 A la Sentiu de Sió, 
la tècnica del SIAD del 
Consell Comarcal de la 
Noguera, Vanessa Gesa, 
va impartir la xerrada 

Els diferents municipis de la 
Noguera commemoren el Dia 
Internacional de les Dones

Dia de la Dona a Balaguer

«Cuidem-nos per sentir-
nos bé», organitzada per 
l’Associació de Dones La 
Guardiola de la Sentiu, 
que va aplegar una 
trentena de persones.
 A  Va l l fogona  de 
Balaguer, gairebé 25 
persones va escoltar la 
xerrada «Els sostenidors, 
mites i llegendes» a 
càrrec  de  Francesc 
Puertas, autor del llibre 
amb el mateix títol, 
i  assessor tècnic en 
empreses de cotilleria. 
 El dia 10 de març es 
va fer a Menàrguens una 
caminada popular i un 
berenar organitzat per 
l’Associació de Dones la 
Clau de Menàrguens.
 El dia 12 a Térmens es 
va fer una xarrada sobre 
nutrició organitzada per 
l’Associació de Dones 
Sant Joan.

L’Escola de la Ràpita participa a la III
Trobada Pedagògica de Serveis Comunitaris

Les Avellanes-Santa Linya commemora 
el Dia Internacional de les Dones

Commemoració a Les Avellanes-Santa Linya

 El dia 23 de febrer, els 
alumnes de CS de l’escola 
de La Ràpita van participar 
a la III Trobada Pedagògica 
de Serveis Comunitaris a 
Lleida. Era l’única escola 
de primària, tots els altres 
centres eren instituts (3r i 
4rt ESO). L’objectiu de la 
trobada és donar a conèixer 
els diferents projectes de 
Servei Comunitari realit-
zats pels centre de Ponent. 
Aquest centre va fer la pre-
sentació del seu projecte 
a la II Fira Apssejant pel 
Ponent d’intercanvi d’expe-
riències de pòsters, de punt 
d’informació a la comunitat 
educativa. Aquesta ApS 

porta el nom de “El casal 
a l’escola: juguem i apre-
nem amb la gent gran”. 
Per segon any consecutiu, 

els dijous a la tarda inter-
canvien jocs, vivències i 
experiències amb els avis/
es del poble.

Participants de l’Escola de la Ràpita

 L’Ajuntament de Les Ave-
llanes i Santa Linya va organit-
zar, el passat 10 de març, un 
acte per commemorar el dia 
Internacional de les dones, on 
es va fer la lectura d’un mani-
fest i un reconeixement a dues 
veïnes del municipi per les 
tasques realitzades per la co-
munitat durant més de trenta 
anys de servei a la comunitat. 
Es va clausurar amb el passi 
d’un documental centrat en 
el treball de les dones en les 
darreres èpoques.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Quan la protagonista 
d’aquesta història torna 
al poble on va néixer, està 
ensorrada. L’avís de la 
mort del pare, i un sobre 
amb la clau de la porta de 
la casa familiar on fa més 
de vint anys que no posa 
els peus, són l’empenta 
que necessita per deixar 
enrere la seva vida a Lon-
dres i tancar una relació 
que se li està morint a les 
mans. De cop i volta es 
troba sola en una casa de 
pedra plena de foscor, de 
records i de silencis, amb 
l’única companyia de la 
seva gossa, la fidel Nit. 
El món li cau a sobre fins 
que sent cridar un nom al 
carrer: Llum.
 Les dos protagonistes 
estan en un moment d’in-
iciació d’una etapa de la 
vida, ja que una es troba a 
les portes de l’adolescèn-
cia i l’altra a les portes de 
la maduresa.
 Una història d’apre-
nentatges, on les dues 
intercanvien el seu rol 
d’amants amb el de pro-
fessora i deixeple o inclús 
amb el de mare i filla.
 Aquesta és la història 
d’una relació sentimental 
entre una dona madura i 
una nena que explora els 
límits de la passió i les se-
gones oportunitats.

 Al petit poble de Holt, 
Colorado, un professor 
s’ha de fer càrrec dels 
seus dos fills, que s’inici-
en en l’aventura de viure, 
després de la desapari-
ció de la seva dona; una 
adolescent embarassada 
és rebutjada per la seva 
mare i es veu obligada 
a buscar refugi, i dos 
germans solitaris d’edat 
avançada que viuen en 
una granja dels afores 
veuen com el seu dia a 
dia s’altera sense remei 
quan decideixen acollir 
un hoste inesperat. Les 
vides de tots aquests per-
sonatges, amb els seus 
silencis, soledat i anhels 
s’entrellacen en la ca-
dència lenta d’aquesta 
comunitat rural que es 
debat entre la moderni-
tat i els valors tradicio-
nals. Un paisatge humà 
on l’amor i l’esperança 
esdevenen el motor de 
tota vida humana.
 L’explicació de com 
diferents persones, dis-
pars, úniques, aïllades 
es poden unir amb les 
circumstàncies menys 
pensades, i acaben sent 
una sola família on hi és 
present el valor de les co-
ses fonamentals i el sen-
timent de la necessitat 
d’una família. 
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Llum
Autor: Elisabet Riera
Gènere: Novel·la

 La Judit té gairebé 
12 anys, i té el cor dividit 
entre el dibuix, que hi té 
un do i els escacs, que 
ha descobert que també 
li agrada molt jugar-hi. 
Aquesta segona afició la 
portarà a enfrontar-se al 
senyor Aliyat, un estrany 
mestre d’escacs iraquià 
refugiat a Suïssa. Tot 
s’embolica quan el se-
nyor Aliyat, que sempre 
juga al parc dels Basti-
ons de Ginebra, guanya 
una partida a qui potser 
no ho paeix gaire bé. És 
aleshores quan la Judit 
comença la seva pròpia 
partida d’escacs per sortir 
de l’atzucac en què el se-
nyor Aliyat i tots els seus 
amics es veuen submer-
gits.
 Amb aquest bell relat 
Ricard Ruiz Garzón ens 
ofereix una interessant 
història d’amistat i lluita 
per la igualtat de les per-
sones. L’autor sense caue 
en els tòpics, ens explica 
la història i ens embolca-
lla en els escacs amb els 
quals ens mostra que pot-
ser sí que val la pena llui-
tar pels principis bàsics 
de la humanitat, fent lite-
ratura i no pas manuals 
per a joves lectors d’una 
manera singular i molt 
amena.

Cançó de la plana
Kent Haruf 
Gènere: Novel·la

La Immortal
Autor: R. Ruíz Garzón
Gènere: Juvenil (+11)

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

Indesinenter
On ets?

Digues, veritat:
Per què t’enganyen tant,
essent com ets 
l’autèntic camí ral,
l’essència de la vida,
la font per ser com cal?

Hi ha vents que senyoregen
mentides a desdir,
i tu ni t’hi contestes.

Per què no els contradius
quan és flagrant l’engany 
posar-te per bandera
d’allò que és del tot fals?

Engany per veritat:
Vet aquí la troca!
La trista paradoxa.

-Quin fet et descol·loca?
-Un a un, o molts alhora?

Veritat, sovint frivolitat.
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 El passat dissabte 10 
de març, 20 infants amb 
les seves famílies van 
participar al Laboratori 
de lectura «Una carta per 
a la Clementina» a càrrec 
de la Noemí Caballer.
 E l  l a b o r a t o r i  e s 
basa en el llibre «Artur 
i Clementina» d’Adela 
Turín que forma part 
d’una famosa col·lecció 
anomenada «A favor de 
les nenes», realitzada 
per la mateixa autora 
en col·laboració amb la 
il·lustradora Nella Bòsnia, 
a Itàlia a mitjans dels anys 
setanta.
 Tota la col·lecció 
es presenta com una 
alternativa als estereotips 
lligats a la dona i els 
aborda des de diferents 
punts de vista. Artur i 
Clementina s’enfoca en 
l’alliberament femení des 

Laboratori de lectura a la
Biblioteca Margarida de
Montferrat de Balaguer

Laboratori de lectura a la Biblioteca

Al laboratori hi van 
participar vint infants 
amb les seves
famílies a càrrec de 
Noemí Caballer

de la relació de parella. La 
història comença amb el 
festeig, ple d’il·lusió, de les 
tortugues protagonistes. 
Però, com bé ho anticipen 
les guardes liles amb cors, 
aquest amor de novel·la 
rosa només funciona dins 
el marc de les convencions 
de la tradició clàssica, on 
la dona és presa com un 
objecte de veneració, però 
no com un igual.
 Els participants a 
l’activitat van escriure una 
postal a la Clementina per 
preguntar-li com li va la 
seva nova vida.

L’Encontats 2018 es celebrarà el proper 
diumenge 15 d’abril amb novetats

 La tercera edició de 
l’Encontats, el Mercat del 
Conte Infantil de Balaguer 
està programada per al 
proper diumenge 15 d’abril 
a partir de 2/4 d’11 del matí.
 En aquesta tercera edició 
i com a novetat, s’amplia dos 
dies més d’activitats i tallers. 
El dimecres 11, estarà dedicat 
al col·lectiu de bibliotecaris 
de la demarcació de Lleida.
El dia 14, la jornada estarà 
dedicada als il·lustradors 
q u e  t e n e n  u n  p a p e r 
importantíssim en l’àmbit 
dels  contes infant i ls . 
Concretament serà una tarda 
dedicada a la realització de 
diferents tallers d’il·lustració 

adreçats a infants de 5 a 12 
anys, a càrrec d’il·lustradors 
catalans. Es comptarà amb 6 
il·lustradors, encapçalats pel 
padrí de l’Encontats 2018, en 
Francesc Infante, nascut a 
Balaguer.
 L’objectiu d’aquesta 
jornada és que l’Encontats 
doni el protagonisme a públics 
i professionals diferents en 
funció de les activitats que 

Encontats

Presentació Encontats 2018

s’hi programen, i destacar la 
feina dels il·lustradors que és 
imprescindible en l’àmbit de 
la literatura infantil.
 E l  d i u m e n g e  c o m 
sempre, serà el dia per a les 
famílies amb contacontes, 
tallers, jocs, espectacles... 
tot d’activitats per gaudir del 
món dels contes.
 Aquest any, l’espai de 
contacontes per a nadons es 
trasllada a la sala polivalent 
del Viver d’Empreses, la zona 
de tallers de manualitats a 
la plaça del CEI perquè tot 
estigui a la vista dels visitants i 
sigui més fàcil participar a les 
diferents activitats, el taller de 
maquillatge estarà integrat 
amb les parades de llibreters 
i editors per potenciar la 
circulació entre les parades, 
s’habilitarà un espai de bar-
restaurant davant mateix del 
CEI perquè qui vulgui menjar 
dins la mateixa àrea on té lloc 
l’Encontats, ho pugui fer. 

El Mercat del Conte 
Infantil creix per donar 
protagonisme als
il·lustradors i s’amplia 
els dies d’activitats
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Classificació
Primera Catalana

1. Sant Cristóbal .........50
2. Viladecans ...............48
3. Almacelles ...............48
4. Martinenc ................47
5. Sants ........................43
6. Andorra ....................40
7. Lleida B ....................40
8. Igualada  ..................39
9. Borges ......................37
10. Sant Ildefons. ........35
11. Rapitenca ...............33
12. Balaguer ............... 32
13. Vista Alegre ...........28
14. Alpicat ....................24
15. Vilaseca  .................21
16. Bellvitge .................20
17. Valls ........................19
18. Tortosa   ..................17

Golejadors del 
C.F. Balaguer

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

 Al Balaguer li costa 
arribar a la porteria 
contraria i per tant 
marcar gols. Genís i 
Galcerán van ser els 
autors dels dos gols 
que l’equip va aconse-
guir a Tortosa que van 
donar els tres punts 
als balaguerins, però 
el passat diumenge 
a casa en el derbi da-
vant el Lleida B, no 
van aconseguir arribar 
amb claredat davant 
la porteria de Víctor. 
El Lleida tampoc va 
fer mèrits per guanyar 
però Pau va marcar 
l’únic gol.

Isaac

Propers encontres

25/03/2018  --  17 h.
Camp Municipal 

de Balaguer

Balaguer| Alpicat

El CF Balaguer guanya a Tortosa però 
perd per la mínima davant el Lleida B

Els balaguerins van jugar 
davant el LLeida B, el 
primer dels cinc partits 
consecutius que han de 
jugar a casa

Isaac, un pulmó al mig del camp

Pau lluitant una pilota

08/04/2018  --  17 h.
Camp Municipal de 

Balaguer
Balaguer| Andorra

 El Balaguer va aconse-
guir sumar els tres punts 
en joc en el partit que en-
frontava els homes de Jordi 
Belló amb el Tortosa. Els 
balaguerins van guanyar 
per 1-2 gracies als gols de 
Genís a la primera part, i de 
Galcerán ja en el temps de 

11/03/2018

TORTOSA 1 
BALAGUER       2
1BALAGUER 118/03/2018

BALAGUER 0
LLEIDA B 1

descompte que trencava 
l’empat que imperava en 
el marcador de Tortosa. 
Una victòria important que 
donava tranquil·litat als 
balaguerins abans d’iniciar 
els cinc partits consecutius 
que havia de jugar a casa, 
i que el cicle començà el 

passat diumenge amb el 
derbi davant el Lleida B.
 Els dos equips lleidatans 
van oferir un molt pobre 
espectacle als vora dos-
cents espectadors que van 
assistir al partit. 
 Partit sense ocasions 
de gol i força avorrit ja que 
cap dels dos equips va 
xutar entre els tres pals en 
els primers 45 minuts, i a la 
segona part van fer-ho un 
cop cadascun, i va ser el 
Lleida que en una jugada 
d’estratègia aconseguia 
marcar l’únic gol del partit, 
després d’una errada i Pau 
va aprofitar per empènyer la 
pilota a dins de la porteria 
defensada per Alfred.
 El Balaguer rebrà aquest 
diumenge a l’Alpicat, un 
altre derbi lleidatà contra 

un equip que porta moltes 
jornades sense guanyar i es 
troba en zona de descens. 
Després del descans de Set-
mana Santa, l’equip rebrà, 
el 8 d’abril al sempre com-
plicat Andorra, que ocupa 
una de les places de la part 
alta de la classificació.
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 Nova victòria del 
sènior femení del CB 
Balaguer, que milita al 
Campionat de Catalunya 
de 1a categoria. Partit de 
màxima dificultat davant 
un Cervera que ja les 
havia guanyat a la 1a 
volta i les va rebre amb 
ànims de victòria per tal 
d’escalar posicions a la 
taula classificatòria.
 Després de la desfeta 
de la jornada anterior, 
l ’ e q u i p  b a l a g u e r í 
es  presentava  amb 
dubtes al municipal 
de la Segarra, però els 
10 primers minuts de 
partit van esvair dubtes i 
l’equip de la Noguera va 
acabar el 1r període amb 
12 punts d’avantatge. 
 Els fantasmes del 
p a r t i t  a n t e r i o r  v a n 
tornar a aparèixer i el 
2n parcial va ser de clar 
domini local davant 
un Q2 Consultors tou 

El CB Balaguer femení guanya 
a la pista del Cervera per un 
contundent 54-71

Sènior Femení Q2 Consultors

Les noies que entrena 
Sergi Llurba
continuen estant en la 
part alta de la
classificació

en defensa i bloquejat 
en atac. Amb tot això 
s’arribava amb empat a 
36 al descans.
 A la represa, l’equip 
balaguerí va ser més 
sòlid i mica en mica 
va trobar l’equilibri per 
anar eixamplant les 
diferències i aconseguir 
una còmoda victòria.
 E l  p r o p e r  p a r t i t 
s’enfrontaran a l’Ipsi. No 
hi ha rival fàcil sobretot 
com a  locals ,  però 
les balaguerines han 
demostrat que lluiten 
per mantenir-se a dalt 
de la classificació i això 
comporta lluitar.

Iker Ruíz i Berta Benseny sotscampions 
estatals amb la selecció catalana

Íker Ruíz i Berta Benseny

 Íker Ruiz i Berta Benseny 
del CEN Balaguer han 
participat aquest cap de 
setmana  amb la Selecció 
Catalana de natació adaptada 
i aleví respectivament al 
campionat Estatal de natació 
per d’Autonomies que s’ha 
realitzat a Castelló.
 La Berta ha aconseguit 
la 9a posició estatal en els 
200 esquena i la 13a en els 
100 esquena millorant les 
seves marques personals, 
a més de la 5a posició al 
relleu de Catalunya de 4x200 
lliures.  Finalment la Selecció 
Catalana ha aconseguit el 
tercer lloc estatal femení i el 
sots-campionat estatal en 
categoria conjunta.
 L’Íker a aconseguit la 2a 
posició estatal en els 100 
braça, també la 3a posició en 
els  50  braça i la 5a en els 50 

Antoni Carulla del Runner’s Balaguer 
guanya a Fraga la cursa de 10 km

Arribada a meta d’Antoni Carulla

 Aquest diumenge Antoni 
Carulla ha aconseguit la 
primera posició del podi 
de 10 km a Fraga, cursa 
puntuable per la Lliga 
Ponent juntament amb 
Montse Magallón al podi 
femení i Sergi Bernaus i 
Yolanda Cebrián fent podi 
de la distància curta.
 Antoni  Carul la  de l 
Runner ’s Balaguer, s’ha 
imposat amb un temps de 
33’47’’ a Josep Segura i 
Daniel Forcén.

papallona i 100 lliures millorant 
marca personal en les quatre 
proves. Amb aquests resultats 
ha col·laborat amb la selecció 
Catalana de natació adaptada 

per tal d’aconseguir la segona  
posició de la selecció en la 
general masculina per 
autonomies i tercera en la 
classificació conjunta.
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La Cursa del Sucre de Menàrguens va 
comptar amb 315 atletes participants

Sortida de la cursa del Sucre de Menàrguens

 La 7a edició de la Cursa 
del Sucre de Menàrguens 
ha coronat avui com a 
guanyadors de la prova 
reina Pere Bifet i Rosamari 
Carulla. 
 L a  j o r n a d a  h a 
aplegat en conjunt 315 
participants entre totes 
les seves propostes: una 
caminada popular de 7 
kilòmetres, curses infantils 
i les curses atlètiques de 
10 i 5 kilòmetres, amb 175 
participants i que eren 
puntuables per a la Lliga 
Ponent Eurosomni.
 En els 10 kilòmetres, el 
més ràpid ha estat Pere Bifet 
(Pedala.Cat) amb un temps 
de 35.40 en el podi masculí i 
Rosa M. Carulla (Logiesport-
Guineu), amb un crono de 
41.16 al podi femení.

Pere Bifet del Pedala.cat i Rosamari Carulla van 
proclamar-se campions de la prova de llarga de 10 
quilòmetres

Oscar Monclús i Adriana Daza,
guanyadors de la Trail Vall d’Àger

Trail Vall d’Àger

 Les Trail Running Sèries 
Lleida s’han posat en marxa 
amb la seva cita inaugural, 
la Trail Vall d’Àger, celebrada 
aquest diumenge, una prova 
organitzada per l’Associació 
Esportiva Ekke amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Àger que ha aplegat prop 

de 300 participants, els més 
ràpids dels quals han estat 
Óscar Monclús i Adriana 
Daza.
 La cita ha ofert dos 
recorreguts: el de la Trail 
pròpiament dita, amb 19,8 
kilòmetres i 1.378 metres 
de desnivell positiu, que 

puntuava per a les TRS, i 
el de la Mini Trail, amb 12,5 
kilòmetres i 800 metres de 
desnivell positiu.
 Els dos recorreguts, 
t r a n s i t a v e n  g a i r e b é 
exclusivament per camins 
de muntanya, dels quals una 
part eren camins amb un 
terreny de difícil progressió.
 A la prova llarga, victòria 
en l’apartat masculí d’Óscar 
Monclús (Wala), amb un 
temps d’1.52.07, seguit de dos 
representants del Pedala.cat: 
Carlos Bartrina, segon amb 
1.53.09, i de Jordi Martínez, 
tercer amb 1.53.04. En dones, 
la millor ha estat Adriana 
Daza (Vithas Salut Sport) 
amb un crono de 2.28.17, 
seguida de la independent 
Neus Peiró, segona amb 
2.29.08, i de Mònica Malla (CE 
Rocko Almenar), tercera amb 
2.49.47.

 Aquest passat cap 
de setmana el Balaguer 
Villart Logístic va obtenir 
una nova i contundent 
victòria davant de l’ETM 
Torrelavega per 4 a 0.
 Ja des del primer 
partit va quedar clara la 
superioritat del Balaguer. 
Svetlana Bakhtina es va 
imposar amb facilitat a 
Cristina Santiago per 3 a 
0 (11-7, 11-4, 11-2). En el 
segon partit la ucraïnesa 
del Balaguer Natalya 
Prosvirnina va fer el 
mateix resultat de 3 a 0 
sobre Rebeca Pérez (11-3, 
11-9, 11-5).
 Va ser en el tercer 
partit quan les càntabres 
van oposar una major 
r e s i s t è n c i a  p e r ò 
finalment la balaguerina 
Anna Biscarri  es va 
imposar, després de 
remuntar el partit per 
dues vegades, per 3 a 2 
(11-13, 11-7, 5-11, 11-6, 
11-3).
 En el partit de dobles 

Victòria fàcil del CTT Balaguer 
Villart Logístic davant el
Torrelavega per 4-0

CTT Villart Logístic Balaguer

Les balaguerines es 
desplaçaran a Eivissa 
per disputar el proper 
partit davant el Santa 
Eulària

Svetlana i Natalya van 
posar fi a l’encontre amb 
la mateixa contundència 
sobre Santiago i Pérez 
guanyant-les per 3 a 0 (11-
4, 11-4, 11-2) i fent pujar 
al marcador general el 
resultat final de 4 a 0.
 A q u e s t  r e s u l t a t 
m a n t é  e l  B a l a g u e r 
Villart Logístic a la part 
alta de la classificació 
general de la lliga de 
Superdivisió a l’espera 
que el proper diumenge 
25 viatgi a Eivissa per 
enfrontar-se al Covicsa 
S a n t a  E u l à r i a  a m b 
l’objectiu de mantenir la 
seva privilegiada posició 
a l’èlit del tennis taula 
espanyol.
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 L’ajuntament de Bala-
guer pràcticament ha ul-
timat els treballs que han 
de permetre a les perso-
nes amb problemes de 
mobilitat accedir com a 
públic a les graderies del 
poliesportiu municipal.
 Es tracta de les obres 
per a la instal·lació d’una 
plataforma elevadora.
 Actualment ,  una 
persona amb cadira 
de rodes pot accedir a 
competir a la pista de 
l’equipament però no 
pot assistir com a públic 
a cap competició perquè 
no hi ha accés adaptat a 
cap de les graderies.
 L’actuació  forma 
part de la voluntat de 
l’actual equip de govern 
d ’e l iminar  e l  major 
nombre de barreres 
a r q u i t e c t ò n i q u e s 
p o s s i b l e  i  f a c i l i t a r 
a i x í  l ’ a c c é s  a  l e s 
persones amb alguna 
minusvalidesa.
 L a  p l a t a f o r m a 

L’Ajuntament instal·la una 
plataforma elevadora al
pavelló poliesportiu

Plataforma elevadora al Poliesportiu

La plataforma
permetrà la gent amb 
cadires de rodes 
puguin accedir a les 
grades del poli

elevadora té pressupost 
de 19.000 euros i compta 
amb una subvenció de 
10.000 euros de l’Obra 
Social la Caixa.
 D ’ a l t r a  b a n d a , 
l’ajuntament ha iniciat 
avui els treballs per mirar 
de solucionar els talls 
de subministrament de 
llum que hi ha a la plaça 
del Mercadal en algunes 
ocasions.
 El punt de càrrega 
per a vehicles elèctrics 
previst a la plaça del 
M e r c a d a l  e s t a r à  a 
punt d’aquí a quinze 
dies i posteriorment, 
se n’habilitarà un altre 
a la zona de l’estació 
d’autobusos.

Èxit de la 12ª edició del Festival de 
Gimnàstica Rítmica Ciutat de Balaguer

 El passat diumenge, 
11 de març, el pavelló 
municipal de Balaguer, va 
acollir la dotzena edició del 
trofeu de gimnàstica rítmica 
Ciutat de Balaguer, en el que 
es van tornar a registrar èxit 
de participació respecte 
les darreres edicions, 
amb gimnastes del GYAS 
Tàrrega, STIL Mollerussa, 
Rítmica Almenar, el Patricia, 
CN Lleida i el Sicoris Club 
de Lleida, les gimnastes del 
Munigims d’Almacelles i les 
locals de Balaguer,  van fer 
gaudir al nombrós públic 
assistent.
 La participació va ser 
un èxit en tots els sentits; 
les grades del pavelló es 
van cobrir amb les tres 
franges de competició que 
es van donar durant tota la 

jornada, calculant més de 
2.000 assistents i a la pista 
més de 550 gimnastes, van 
oferir tot el seu detall en la 
bellesa de l’esport.
 El medaller va quedar 
força repartit entre els 
equips participants però cal 
destacar els grans resultats 
de les locals, on de les 28 
categories de competició 
van aconseguir medalla 
en 20 d’elles i en 12 com a 
primeres classificades i en 
les següents categories; 
destacar en especial les 

Gimnàstica Rítmica

grans actuacions en Nivell 
de Copa Catalana, el més 
alt de la competició on es 
va cobrir les actuacions amb 
un altíssim nivell en cada un 
dels exercicis.
 Destacar també les 
exhibicions que varen 
realitzar les alumnes de 
l ’escola municipal  de 
gimnàstica rítmica; una 
actuació de les més petites 
de 3 i 4 anys i que tot i la 
seva edat varen demostrar 
la bona salut i base esportiva 
que disposa l’escola i el 
club.
 Una segona actuació 
a càrrec dels membres 
del Club Esportiu l’Estel, 
amb l’adaptació de ball 
modern que va emocionar 
al nombrós públic assistent.
 Properament s’esperen 
noves activitats, entre 
d’altres a destacar, la Free 
Style Dance BLG al Teatre 
Municipal i que espera 
també una  nombrosa 
participació de joves entre 
els 8 i els 16 anys d’arreu del 
territori nacional i d’Andorra.

Gimnàstica Rítmica

Una gran participació 
de clubs amb més de 
500 gimnastes de la 
província de Lleida de 
diferents categories
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 Aquest dissabte 24 de 
març arriba la cinquena 
edició de la Noguera 
Bike Race, amb sortida 
i arribada al Càmping La 
Noguera  de Sant Llorenç 
de Montgai.
 U n a  p r o v a  p e l s 
bikers més aventurers 
que tindran l’oportunitat 
de  conè ixer  a lguns 
dels  paratges de la 
comarca de la Noguera 
al Prepirineu de Lleida. 
Una marxa BTT arribant 
al Montsec i passant per 
corriols on els amants 
de la mountain bike 
gaudiran.
 La  Noguera  Bike 
Race 2018 tindrà tres 
recorreguts diferents: 
la NBR Ultra-Marathon 
de 118 km més 3200 
metres de desnivell. La 

Aquest dissabte arriba la
cinquena edició de la Noguera 
Bike Race

Moment de la sortida de l’any passat

NBR Marathon de 81 
km i 2.100 metres de 
desnivell. I per últim la 
NBR Ral·li amb 41 km de 
recorregut i 1.000 metres 
de desnivell.
 A  p a r t  a q u e s t 
esdeveniment també 
o fe re ix  per  segona 
vegada la possibilitat 
als bikers de categoria 
júnior, la possibilitat de 
disputar una carrera per 
etapes gràcies a la NBR 
Ral·li. Enguany com a 
novetat es comptarà 
amb la categoria e-bike, 
bicicletes de montanya 
elèctriques.
 La primera sortida 
serà a les 8.30 h de la Bike 
Race Ultramarathon i 
a les 9 h serà el torn 
pels inscrits a ka NBR 
Marathon i la NBR Ral·li.

Obertes les inscripcions a les curses i la 
caminada del Posa’t la gorra 2018

Cursa de Posa’t la gorra

 L’ o r g a n i t z a c i ó  d e l 
Posa’t la gorra ha obert les 
inscripcions per participar 
en les curses que tindran 
lloc el 6 de maig amb motiu 
d’aquesta celebració. Els 
recorreguts seran de 5 i 
10 Km i una caminada 
popular de 3 Km per l’entorn 
i carrers de Balaguer.
 Les curses, amb sortida 
i arribada al Parc de la 
Transsegre, començaran a 
les 1o h del matí.
 El recorregut de les 
curses, totalment urbà i 
sense trànsit de vehicles, es 
podrà realitzar en qualsevol 
de les modalitats a peu 
que vulgui el participant, ja 
sigui corrent, en marxa, fent 
jogging, footing o caminant, 
sempre respectant el temps 
màxim d’una hora.

Els interessats poden fer la seva inscripció tant a 
les oficines de la regidoria d’esports a la piscina 
municipal o al local de Lapallavacara

Aida Alemany medalla de plata amb la 
selecció catalana de cros a Múrcia

Aida Alemany amb la resta d’atletes catalanes

 A i d a  A l e m a n y  v a 
aconseguir la medalla de plata 
amb la selecció catalana, al 
Campionat d’Espanya de cros 
per autonomies, organitzat pel 
Consejo Superior de Deportes 
i disputat a la localitat de San 
Pedro del Pinatar (Murcia), el 
passat 4 de març.
 L’Aida hi va participar 
després d’haver estat 
seleccionada junt amb 5 
atletes més de Catalunya, i a 
nivell individual va entrar en 
setena posició a la prova.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
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i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Sant Judes?
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ha resultat ben inútil 
el fer una quinzena de va-
cances anticipades i de-
dicar-me a les pregaries a 
un sant que em van dir que 
feia miracles davant dels 
impossibles. No ha estat 
possible, Es veu ben clar 
que Déu ens va fer lliures, 
i que en certes feines no 
vol que ningú del Paradís, 
corri el risc d’embrutar-se 
amb les nostres dites lli-
bertats. Que per cert, van 
donar com a fruit un joc 
democràtic, però ben brut i 
amb un abrandat desig de 
perdre temps, que és l’únic 
que no es pot recuperar.

 En aquests dies de re-
cés silenciós, un no ha dei-
xat de llegir i veure totes les 
genialitats del veí de Wa-
terloo i els seus “mariachi”. 
Cada dia més il·luminat. 
Cada dia més original en 
les seves propostes de Go-
vern que s’hauria de for-
mar i ficar-se a treballar a 
gust seu. Ara ja es pot dir 
amb tota seguretat que els 
catalans per a ell no deixen 
d’ésser una carrega, ben 
rendible per cert, doncs 
són la única que li resta 
per aconseguir els seus ob-
jectius. Ben confosos, fins i 
tot per ell mateix, i per nos-

altres no cal dir-ho. Aquí 
en la nostra terra veiem 
un Parlament no actuant 
... però cobrant. Veiem un 
President del mateix, que 
semblava podia donar una 
altra classe de joc del que 
va donar la Sra. Forcadell, 
al llarg i ample de la seva 
estada en el càrrec. No va 
resultant així. Es va enfos-
quin. I va passant els dies 
sense que pugui lluir un 
pragmatisme tan necessa-
ri en casos pareguts. Les 
conseqüències de perme-
tre i ficar persones amb 
causes judicials obertes en 
llistes electorals, amb qua-
si totes les possibilitats de 
sortir escollides, ara i du-
rant molt de temps les veu-
rem. No es pot fer cap altre 
lectura de que és una més 
de les provocacions que el 

món independentista fa, pe 
a que duri la flamarada que 
res de bo ha d’aportar al 
poble de Catalunya, i amb 
un final previsible a totes 
llums.
 Encara que jo cregui 
fermament, que els més 
sincers i més íntegres si-
guin els empresonats, con-
tinuen essent-ho. Els altres 
han mentit una i mil vega-
des per poder sortir al car-
rer amb una paga i senyal. 
Que amb unes paraules 
no dites ens diuen quants 
diners tenen els partits o 
capacitat d’endeutament 
amb bancs. O en determi-
nades societats i senyors, 
que els agraeixen altres 
temps que els van enriquir, 
i tenen l’esperança de tor-
nar-ho a fer. Això sí, sense 
deixar-se veure.

 Es ven estrany que els 
periodistes que quasi tot 
ho saben no ens diguin 
qui paga les fiances que 
el jutge ha demanat. Sí, 
ho van dir en el cas del 
petit Madoff català, aquí 
conegut per Millet. Si un 
altre moment haguéssim 
anat apuntant les quanti-
tats disposades fins avui, 
la suma ens deixaria en un 
estat d’entumiment on la 
recuperació ens costaria.
 Fa uns dies que vaig lle-
gir un article en la premsa 
que es titulava, “Ni èpica, 
ni ètica ni estètica”. Veient 
com el President del Parla-
ment, primera autoritat re-
coneguda catalana, es fica 
en contacte amb un fugit 
de la justícia per escoltar-lo. 
Em fa ballar el cap, he de 
tornar a llegir l’article.

 El pla de Puigdemont 
és passar al victimari del 
nacionalisme català. Polí-
tic incompetent, megalò-
man fins l’estultícia i autor 
directament responsable 
del major descrèdit inter-
nacional que Catalunya 
ha sofert mai, a nivell in-
ternacional i malgrat els 
esforços que Raül Romeva 
i el propi Puigdemont han 
fet durant dos anys, no els 
ha rebut ni el Tato;  als Or-
ganismes Internacionals 
no han passat del conser-
ge; recentment hem vist 
a Puigdemont fer un gran 
ridícul a la televisió danesa 
(22 de gener) quan una pro-
fessora de la Universitat de 
Copenhague li va fotre una 
rebolcada dialèctica que el 
va deixar mut.
 Aquest Messies de 
pacotilla, davant la pos-
sibilitat de ser enxironat 

Els plans
Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

s’estimarà més disposar 
de quatre milions d’euros 
a l’any per continuar vivint 
a cos de rei a Brussel·les. 
Ha insultat al President 
Rajoy, al Rei d’Espanya i al 
nostre sistema judicial; ha 
parlat amb menyspreu de 
la democràcia espanyola i 
de les institucions europe-
es; porta mesos pixant-se 
sobre Catalunya i els ca-
talans i insultant la intel-
ligència dels catalans de 
bona fe. Ni Jordi Sánchez, 
agitador professional a 
sou de CDC sense ofici ni 
currículum professional 
coneguts, ni Rull, ni Turull, 
tenen cap probabilitat de 
ser president “efectiu” de 
la Generalitat, tota vegada 
que seran inhabilitats pels 
tribunals de justícia.
 El pla de Junqueras és 
el poder, amb o sense inde-
pendència. Com a persona 

intel·ligent i moderada que 
és ha transmès als seus un 
missatge savi: “cal recosir 
la política catalana i ERC 
ha d’esser l’articulació de 
Catalunya”. No sembla 
que pugui sortir de la presó 
abans del judici i després 
molt probablement li es-
peren uns anys de presó. 
Però ell treballa a llarg ter-
mini i qui sap si un dia serà 
capaç  d’aconseguir allò 
que somiava. La segona de 
Junqueras, la Rovira, cri-
danera i ploramiques, amb 
tendència a la histèria, per-
sonifica la idiòcia política: 
es va empassar sencera 
l’admonició apocalíptica 
del Messies (tancs al car-
rer i morts per les cunetes) 
i la va propagar com si fos 
seva. Òbviament no sap 
que en política val més 
callar i que pensin que ets 
tonto que obrir la boca i 
confirmar-ho.
 El pla de la CUP, ja esta 
dit i repetit, és la “revolu-
ció”, i si pot ser violenta, 
millor. No els interessa ni 

un referèndum legal ni una 
independència pactada, 
sinó la ruptura amb l’ordre 
establert. D’aquesta ruptu-
ra no en formarà part l’An-
na Gabriel, reconvertida en 
aprenent de batasunera: 
pentinada, vestida i depila-
da “ad hoc”. Em pregunto 
si el serrell, la samarreta, el 
puny alçat, etc., eren una 
disfressa, o ho és la imatge 
actual? 
 Aquesta tribu volien 
veure l’Estat espanyol age-
nollat i suplicant un pacte; 
els ha quedat claríssim que 
un Estat, sigui Espanya o 
sigui la Contxintxina, es de-
fensa i posa en marxa tots 
els mecanismes adients 
quan se sent atacat. L’Es-
tat Espanyol ha fet ni més 
ni menys que defensar-se 
i ho ha fet, malgrat alguns 
greus errors del govern, 
com calia: amb la Constitu-
ció, l’Estatut de Catalunya, 
les lleis i els tribunals.
 La independència i so-
birania de Catalunya són 
tan legítimes i defensa-

bles com qualsevol altra 
proposta. Però el procés 
va néixer coix i tort perquè 
ha estat basat en actes 
il·legals, falsedats i men-
tides, i així ho vaig denun-
ciar en aquestes mateixes 
pàgines fa set mesos. Ac-
tuar al marge de la llei ha 
produït un rebuig interna-
cional com no havíem vist 
ni al Quebec ni a Escòcia. 
El procés sobiranista ha 
sigut una immensa menti-
da culminada amb una no 
menys immensa covardia.
 Déu ens guardi de co-
vards i mentiders.

------------------------------------------
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 El proper divendres 30 
de març, Divendres Sant, 
tindrà lloc la processó del 
Sant Sepulcre. La popular 
i recentment processó re-
cuperada per la Confraria 
Nostre Pare Jesús i Maria 
Santíssima dels Dolors de 
Balaguer. 
 E l  seguic i  de  la 
processó sortirà a les 22h, 
encapçalada per la creu de 
guia, des de l’església de 
Sant Josep i recorrerà els 
diferents carrers del centre 
històric i la part nova de la 
ciutat. Enguany s’estrena 
un recorregut més llarg i 
més vistós: carrer Miracle, 
plaça Mercadal, passatge 
Gaspar de Portolà, pont 
Nou, plaça Pau Casals, 
passeig de l’Estació, plaça 
de la Sardana, carrer 
Barcelona, església del 
Sagrat Cor, carrer Cardenal 
Benlloc, carrer Doctor 

La Confraria de Balaguer
organitza la Processó pel
proper Divendres Sant 

Processó de Setmana Santa

Flèming, carrer Urgell, 
convent de Sant Domènec, 
pont de Sant Miquel, carrer 
del Pont, plaça del Jutge, 
carrer Sant Jaume, carrer 
d’Avall, plaça Mercadal i 
església de Sant Josep.
 Enguany la confraria 
estrenarà dues peces 
noves, una nova corona 
d’orfebreria en plata per la 
Mare de Déu dels Dolors, i 
un Senspecat brodat a mà 
en fil d’or. Els Armats del 
Sant Sepulcre seran els 
encarregats de custodiar 
el Crist Jacent.
 La confraria recomana 
a tots els assistents que 
portin ciris i es col·loquin 
als laterals. També  es 
demana als veïns que 
engalanin  e ls  seus 
balcons amb faldons 
vermells bordeus des de 
Rams fins a Diumenge de 
Resurrecció.

Balaguer celebra el Dia de la Poesia amb 
l’espectacle “Tot sembla tan senzill”

Trobada dels exalumnes de l’escola 
Gaspar de Portolà del curs 93/94

Assistents al sopar d’exalumnes del curs 93/94

 Balaguer va celebrar el 16 
de març, el Dia Mundial de 
la Poesia amb l’espectacle 
«Tot sembla tan senzill» 
organitzat per la Biblioteca.
 El dia 21 de març va ser 
proclamat per la UNESCO 
Dia Mundial de la Poesia. Per 
celebrar-lo en aquesta edició, 
la desena, el poeta valencià 
Marc Granell ha escrit el 
poema «La poesia», que 
s’ha traduït a trenta llengües, 
entre les quals hi ha les 
altres oficials a Catalunya i 
algunes escollides d’entre les 
parlades al país. L’espectacle 
«Tot sembla tan senzill» 
amb poemes de Montserrat 
Abelló, és un recital-concert.

 El dissabte 17 de març 
es va fer la trobada de mes-
tres i exalumnes de la XXIII 
ena promoció del col·legi 
Gaspar de Portolà, corres-
ponent al curs 93-94. 
 Es va iniciar a prime-
ra hora de la tarda fent 
un recorregut per l’escola 
resseguint les innovacions 
tecnològiques actuals. La 
trobada va acabar amb un 
sopar i activitats tot recor-
dant anècdotes passades 
dels seus anys a l’escola.

Dia de la Poesia

L’espectacle “Tot sembla tan senzill” és un
recital-concert amb poemes de Montserrat Abelló
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 El passat diumenge 
4 de març, membres del 
Centre Excursionista de 
Balaguer, l’Associació 
Terres del Marquesat i 
també del club les Pe-
ülles del Montsec, van 
participar en una sortida 
conjunta a la zona de 
la central de Camarasa 
amb motiu del seu cen-
tenari d’aquesta.
 Durant el recorregut, 
la quarantena de partici-
pants van poder conèi-
xer la transformació del 
territori amb motiu de la 
construcció de la presa 
i l’evolució de les seves 
obres en els anys de la 
construcció.
 Uns plafons explica-
tius que estan instal·lats 
al llarg del recorregut i 
les explicacions d’un ex-
pert local van facilitar la 
tasca d’entendre el canvi 

Sortida del CE Balaguer,
l’Assoc. Terres del Marquesat i 
les Peülles del Montsec

La sortida es va fer 
conjuntament amb el 
CE Balaguer, l’Assoc. 
Terres del Marquesat i 
Les Peülles

de la zona.
 El retorn a Camarasa 
es va fer resseguint la 
falda de la serra de Sant 
Jordi, des d’on es va 
poder gaudir d’unes inte-
ressants panoràmiques 
a vista d’ocell, tant de la 
presa i de la central, com 
de la serra del Mont-roig 
i territoris propers.
 La ruta que es va fer, 
van ser 10 quilòmetres i 
uns 350 metres de des-
nivell, amb una dificultat 
assequible, per a que po-
gués participar el màxim 
de gent.

El comerç balaguerí celebra la seva festa 
amb dos xarrades i un sopar col·loqui

Càpsula formativa del dimarts al CEI

L’Escola de Música de Balaguer
participa a la Trobada de guitarristes

Trobada de guitarristes a Lleida

 L’Escola Municipal de 
Música va participar en 
la trobada de guitarristes 
celebrada al Pavelló Barris 
Nord de Lleida, en motiu del 
25è aniversari de l’ACEM 
(Associació d’Escoles de 
Música de Catalunya).
 Dirigit per Xavi Grau 
i Bernat Guàrdia, comptà 
amb la presència de 800 
alumnes i professors de 
guitarra clàssica, acústica, 
elèctrica i baix elèctric de 50 
escoles de Catalunya.

 L ’ A j u n t a m e n t  i 
l’Associació de Comerciants 
de Balaguer han organitzat 
aquesta setmana, en motiu 
de la Setmana de la Festa 
del Comerç que se celebra 
arreu de Catalunya, dos 
càpsules formatives al CEI 
(viver d’empreses), una el 

dimarts, a càrrec de la Sra. 
Blanca Siurana (“Tinc un 
estand... i ara què? Una fira, 
una oportunitat. Aprofita-
la!”) i el dijous amb la Sra. 
Laura Estadella (“Com usar 
bé el whatsapp amb els 
clients”). Aquestes càpsules 
formatives són gratuïtes, 

adreçades a tothom. Només 
cal inscripció prèvia.
 Divendres i com a cloenda, 
tindrà lloc un sopar-col·loqui 
al restaurant del Santuari-. 
Primer el Sr. Oriol Cesena, 
parlarà sobre «Nous models 
de dinamització comercial». 
La xerrada tractarà sobre els 
nous reptes que el comerç de 
proximitat haurà d’afrontar 
en els propers anys. Des de 
la necessitat d’implementar 
n o v e s  f ó r m u l e s  d e 
dinamització no només 
comercials sinó també 
econòmiques i culturals. En 
acabar es farà un sopar fi de 
festa.
 Una iniciativa que té com 
a objectiu apropar al sector 
comercial eines per millorar 
la seva competitivitat i també 
esdevenir un espai de debat i 
intercanvi de coneixement.

Participants a la sortida
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
OPORTUNITAT: tres 
cases unides a la pla-
ça Major de Vilano-
va de la Sal, 350 m2. 
Ideal per a Turisme 
Rural. A reformar ín-
tegrament. Raó telè-
fon: 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 de Balaguer. Raó:  
973447752-639920281.
------------------------------------
PARCEL·LA EN VEN-
DA a Térmens. Possi-
bilitat de fer dos habi-
tatges. Façana a dos 
carrers. Bon preu. Raó: 
973450555.
-----------------------------------

ES LLOGA local co-
mercial de 32 m2, al 
c/ Girona (Balaguer). 
Amb aigua, llum, porta 
d’alumini i vidre i reixa. 
Telèfon informació: 
667476172.
------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
BERONI INFORMÀ-
TICA busca personal 
pel seu departament 
de programació. Re-
quisits a complir: 
Grau Enginyeria Infor-
màtica o Grau Mitjà/
Superior d’Aplicaci-
ons Informàtiques. 
Amb coneixements 
de: .NET MVC c# i/o 
PHP+WordPress. In-
teressats enviar currí-
culum a david@bero-
ni.com
-----------------------------------

PERRUQUERIA AN-
DORA (Les Avella-
nes), precisa ajudant 
de perruqueria. Raó: 
973454224.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes particu-
lars d’anglès. Clas-
ses de conversa, en 
grups organitzats o bé 
classes particulars. 
Demana informació 
sobre horaris, sense 
cap compromís. Aprèn 
l’anglès, la llengua del 
futur!! Raó telèfon: 
650422582.
-----------------------------------
S’OFEREIX noia com 
a assistenta de la llar 
interna. Amb experi-
ència i referències, en 
la cura  i atenció de 
persones grans i nens, 
feines de la llar... Raó: 
642825349.
------------------------------------

VARIS
------------------------------------
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 pla-
ta i antiguitats. Raó: 
676803205.
-----------------------------------
ART DE FENIX, per-
sones de confiança 
i de casa. Buidem 
pisos, trasters, ma-
gatzems... No llencis 
res, recollim tot allò 
que no facis servir. 
També comprem an-
tiguitats. Informa’t 
sense compromís al 
telèfon: 649232923.
-----------------------------------

DOY CLASES particu-
lares de acordeón con 
método y teoría musi-
cal y solfeo. Más infor-
mación al: 632556651-
642832548 (preguntar 
por Omar José).
-----------------------------------
ES VEN bicicleta BTT 
Connor de nena ju-
nior, color rosa. Nova. 
Raó: 667476172.
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció 
de breus classificats, 
adreceu-vos a les nos-
tres oficines al c/ Sant 
Lluís, 36-38 altell, tru-
cant al 973448273 o bé 
consultant el nostre 
web: www.revistagroc.
com
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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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                                                                 012
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) 21.56

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 20/02/2018.

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 22 de març a les 8 de la tarda del 29 de març  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 de març a les 8 de la tarda del 5 d’abril  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 d’abril a les 8 de la tarda del 12 d’abril  MARCH

** Els horaris de trens canvien constantment. Aconsellem confirmar horaris al 
web www.fgc.cat .Horaris de trens actualitzats el 16/03/18.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT DOMÈNEC DE BALAGUER
Necessita Diplomat/ada Universitari/ària en Infermeria

per cobrir plaça vacant, a mitja jornada.
Incorporació immediata. Estabilitat laboral.

Interessats enviar Currículum professional a: info@resi.cat
o trucar al telèfon 973 447 500 (preguntar per Marta Vilalta).
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