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El 21 d’abril Balaguer
celebrarà la Feria de Abril

 Hi havia una vegada … Aquest diumenge 15 d’abril, 
Balaguer es vesteix de conte, per celebrar una festa 
màgica. Una fira de contes, de fades, de llops i princeses, 
de pirates i porquets. Encontats és una genial ideal de 
l’equip de la Biblioteca Margarida de Montferrat que s’ha 
consagrat com una de les festes més esperades per petits 
i grans.
 I és que una de les coses que més agrada a petits i 
grans és que els hi expliquin un conte.
 És a través dels contes, sobretot quan són petits, que es 
canalitzen molts dels sentiments, emocions, pensaments, 
etc. propis de les persones que encara no tenen prou clars 
els límits entre la realitat i la fantasia. D’aquesta manera, 
utilitzar els contes com a recurs per a introduir als infants 
en la realitat social i lingüística de la seva comunitat, ha 
estat una pràctica que s’ha donat sempre.
 És molt important tenir en compte que a base d’escoltar 
moltes vegades uns contes determinats, els infants acaben 
sabent-los sencers, són capaços d’explicar-ne les diferents 
seqüències de manera ordenada i, per tant, els ajuda a 
l’estructuració del seu pensament, els facilita l’expressió 
oral, l’adquisició de nou vocabulari i la memorització 
d’estructures lingüístiques i els afavoreix l’atenció. Això els 
permetrà adaptar-se, integrar-se i participar en la pròpia 
cultura.
 És aquell moment on la imaginació està a la màxima 
potència i posa tota la seva capacitat tant d’atenció com 
de sentiments al escoltar les diverses històries relatades 
a nivell oral, amb suport o amb imatges.
 El conte apareix com un bagul ple de possibilitats 
de cara al desenvolupament del nen. És una font per 
sedimentar i enfortir els poders psíquics com són la 
imaginació, la fantasia, el paler i la sensibilitat. El conte 
ofereix la base per aconseguir un equilibri entre la realitat 
i el somni, molt important per fer front el món actual.
 La utilitat del conte és múltiple. Serveix per treballar 
molts valors, tan necessaris a la nostra societat, com per 
estimular la lectura i, també, per a somniar. No us sàpiga 
greu perdre cinc o deu minuts al dia, abans d’anar a dormir, 
per explicar un conte al vostre menut.
 A Encontats hi trobarem tot tipus de contes i llibres 
infantils per a satisfer les necessitats de petits i grans, 
perquè cal recordar que els contes també són de força 
utilitat per als adults, que porten un nen a dins.
 I no ho oblideu el que diu la dita…”Si voleu fer un nen 
intel·ligent, explica-li un conte. Si el voleu fer savi, explica-li 
més contes!
 

Encontats
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 Sota el nom de Fira 
J, l’àrea de Joventut de 
l’ajuntament de Bala-
guer i l’Associació Joves 
BLG, han organitzat, pel 
proper dissabte 28 d’abril 
al pavelló Molí de l’Es-
querrà, un concert de nit 
per tal de celebrar que 
aquell cap de setmana 
és la Fira Q a la ciutat.
 Aquesta activitat, 
que ja  és  e l  tercer 
any consecutiu que 
s’organitza, començarà 
a les 00 h i hi actuaran el 
grup de versions «Band 
The Cool» i els dj’s Joan 
Roca i Matt Lasong.
 El concert és gratuït 
i enguany s’ha apostat 

Els joves de Balaguer celebren 
la Fira J amb un concert al Molí 
de l’Esquerrà

Presentació Fira J

En el concert
actuaran el grup de 
versions “Band The 
Cool” i els dj’s Joan 
Roca i Matt Lasong

per artistes més pròxims, 
com el grup de versions 
que és de Balaguer.
 Una bona iniciativa  
per aportar oci al jovent i 
no haver de marxar fora 
de la ciutat, ja que s’havia 
detectat que durant els 
dies de Fira i moviment 
a la ciutat, no hi havia 
activitats pensades per 
aquest públic

Els dies 28 i 29 d’abril se celebra una 
nova edició de Fira Q amb 120 expositors

El sector de l’automòbil 
tindrà una carpa de 900 
m2, amb uns preus molt 
competitius especials 
pels dies de Fira

Instantània de Fira Q 2017

Presentació Fira Q

 Fira Q Balaguer es cele-
brarà els propers dies 28 i 
29 d’abril, amb l’assistència 
d’uns 120 expositors. En-
guany, Fira Q seguirà apos-
tant pels sectors econòmics 
de la ciutat com són, la 
construcció i l’habitatge, 
el comerç i els serveis, el 
producte de proximitat, la 
restauració i l’oci i el sector 
de l’automòbil ubicat en 
una carpa annexa al pavelló 
i on cada firma expositora 
presentarà, únicament, la 
novetat de la seva marca au-
tomobilística convertint-se 
en un saló Q. Així, el visitant 
tindrà l’oportunitat de veure 
d’a prop totes aquelles no-
vetats i primeres marques 
que caracteritzen aquest 
sector. 
 Fira Q esdevé la fira 

del territori per al territori 
i  segueix apostant pel 
dinamisme de la mateixa 
convertint el certamen 
en un esdeveniment on 
contínuament hi passin 
coses... demostracions de 
productes, presentacions 
de novetats, desfilades, 
elaboracions de receptes 
. . .  tot en els diferents 
escenaris preparats per 
acollir aquestes accions en 
cada sector determinat.

 Un any més Fira Q 
no tancarà als migdies i 
oferirà concerts i audicions 
per tal d’oferir al visitant 
una estada ben agradable 
on compartir l’àpat del 
migdia. Un àpat conduït per 
l’associació gastronòmica 
Gastrobar de Balaguer.
 Enguany el diumenge 
a l  m a t í ,  l ’ A s s o c i a c i ó 
Gastronòmica organitzarà 
un concurs de coques, 
presentant-la in situ i cap al 
migdia es farà la valoració.
 També hi haurà la presen-
tació de la Fundació Inno-
vació Làctia Diferència 2. I 
per quart any consecutiu, 
el IV Concurs de Cuina de 
Proximitat, diumenge tar-
da, on enguany la recepta 
s’haurà d’elaborar amb la 
pera de Lleida, amb un jurat 
d’excepció.
 També sense oblidar ac-
tivitat com l’espai del petit 
xef, desfilades, xerrades, 
presentacions... 
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 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.
 El  Consorci  Grup 
d’Acció Local Noguera 
Segrià Nord va donar 
informació sobre el 
programa de cooperació 

El Consorci d’Acció Local Noguera 
Segrià Nord fan una taula de 
treball amb entitats de Balaguer

Taula de treball

Odisseu és un
projecte que pretén 
arribar a joves
qualificats d’origen 
rural i urbà

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 
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 
extracurr iculars  a ls 
estudiants universitaris 
en territoris rurals i 
d ’ a q u e s t a  m a n e r a 
conèixer les oportunitats 
que ofereix el món rural.  

Cuiners de Cal Xirricló inauguren la 
cuina del Servei de Rehabilitació

Un moment de la inauguració de la nova cuina

 El passat dia 22 de març 
el Servei de Rehabilitació 
Comunitària de Balaguer va 
inaugurar la seva cuina amb 
la col·laboració especial del 
restaurant Cal Xirricló.
 El Francesc i el Gabriel  
van fer una demostració 
culinària confeccionant un  
steack tàrtar de vedella i un 
altre de salmó. 
 Els usuaris van poder 
participar en l’elaboració 
d’aquests plats juntament 
amb aquests dos grans 
cuiners els quals els van 
introduïr a l’alta cuina i 
els van transmetre la seva 
il·lusió. 
 Una gran experiència 
pels usuaris estrenar la 
nova cuina amb aquests 
grans professionals dels 
fogons. 

El Francesc i el Gabriel van fer una demostració 
culinària confeccionant un steack tàrtar de vedella i 
un altre steack tàrtar de salmó

Finalitza el curs d’auxiliar de cuina per 
majors de 30 anys impartit per Aspid

Participants al curs

 A finals de març, finalitzà 
el curs d’auxiliar de cuina 
del Programa Integral per a 
majors de 30 anys en situa-
ció d’atur de llarga durada 
impartit per ASPID, amb la 
col·laboració dels Serveis So-
cials del Consell Comarcal, 
que ha format 14 persones 
amb l’objectiu de capacitar 
els participants per realitzar 
amb autonomia les operaci-
ons bàsiques de preparació 
i conservació d’elaboraci-
ons culinàries senzilles.
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Una xarrada i un sopar-col·loqui com a 
fi de festa de la setmana del comerç 

 El passat divendres 23 
de març, hi va haver l’acte 
de cloenda de la setmana 
del comerç a Balaguer, on 
s’havia organitzat des de 
l’Associació de Comerci-
ants juntament amb l’Ajun-
tament, dos xarrades pel di-
marts i dijous, i una xarrada 
amb sopar-col·loqui.
 La xerrada del divendres, 
a càrrec d’Oriol Cesena, eco-
nomista, professor universi-
tari i expert en màrqueting i 
comercialització, va anar so-
bre nous models de dinamit-
zació comercial i els nous 
reptes que el comerç de 
proximitat haurà d’afrontar 
en els propers anys. Des de 
la necessitat d’implementar 
noves fórmules de dinamit-
zació no només comercials 
sinó també econòmiques i 
culturals, fins a les eines ne-Comerciants premiats

L’Associació de Comerciants enguany, va voler fer 
un reconeixement a quatre establiments comercials 
de la ciutat que han destacat en diferents àmbits

cessàries per disposar d’un 
teixit associatiu fort i sòlid 
que incentivi la professio-
nalització i la visibilitat del 
comerç de Balaguer. 
 En acabar la xerrada es 
va procedir a fer l’entrega de 
premis amb diferents reco-
neixements als comerços: 
Reconeixement al comerç 
innovador per la carnisseria 
Paris. El de comerç sosteni-
ble va ser per al forn Inalba 

Xerrada a càrrec d’Oriol Cesena

del Mercadal. El reconeixe-
ment al comerç de proximi-
tat va ser per la llibreria Ar-
gonauta i el reconeixement 
al comerç emprenedor va 
ser per Le Coquette.
 Una iniciativa que tenia 
per objectiu apropar al sec-
tor comercial eines per mi-
llorar la seva competitivitat 
i també esdevenir un espai 
de debat i intercanvi de co-
neixement.
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 El Consell Comarcal, 
entitat que gestiona el 
Centre d’Observació de 
l’Univers (COU) del Parc 
Astronòmic Montsec 
(PAM), ha arribat a un 
acord amb l’empresa Mel 
i Torrons Alemany perquè 
tots els més 3.000 escolars 
que cada any visiten el 
COU siguin obsequiats 
amb un petit pot de mel 
del Montsec.
 Mel i Torrons Alemany,  
empresa local situada 
a la població d’Os de 
Balaguer, sota l’esguard 
del Montsec, fa donació 
al Consell Comarcal de 
la Noguera d’aquests 
petits obsequis de forma 
totalment gratuïta com 
a mostra de la seva 
implicació amb el territori 
del Montsec.
 Fe r ra n  A lem a ny, 
r e s p o n s a b l e  d e  l a 

Mel i Torrons Alemany
obsequiarà amb mel als
escolars que visiten el COU

Cadascun dels més de 
tres mil escolars que 
visitin el COU rebran 
un petit pot de mel del 
Montsec

gestió de l’empresa, ha 
dit que de la creativitat 
necessària per sobreviure 
en una terra aspra i del 
profund arrelament als 
orígens, neix el projecte 
l’Univers Alemany, que 
a més de promoure la 
cultura de la mel  vol fer 
una mirada al món des del 
Montsec i la transmissió 
dels valors de la gent que 
conforma el seu paisatge. 
La presidenta del Consell, 
Concep Cañadell, ha agraït 
el gest i el compromís 
d’aquesta empresa amb 
el territori.

Os celebra la XXXI edició de la Trobada de 
Campaners i la XX Fira de la Campana

Fira de la campana

Tartareu torna a celebrar el Festival 
Folk per cinquena vegada

Festival Folk a Tartareu

 Tartareu reviurà per 
cinquè any, un nou festival de 
Folk del 27 al 30 d’abril.
 L e s  a c t u a c i o n s 
començaran divendres nit 
amb L’Espardenyera. El 
dissabte començaran a les 
10, de la mà de Joan Codina 
Vila, seguit del duet Coloma 
Bertran i Marc del Pino 
i acabaran amb Aires del 
Montseny. El diumenge serà el 
torn de Joan Benaiges, Guida, 
Dolça Ginesta i Pantxito i el 
seu grup. El dilluns es farà una 
sortida a la Font La Mora.

 E l  p r o p e r  c a p  d e 
setmana del 28 i 29 d’abril, 
Os de Balaguer celebrarà 
la 31 ena edició de la 

Trobada de Campaners i 
la Fira de la Campana. Els 
actes començaran amb la 
inauguració el dissabte a 

les 12 del migdia, seguit 
de la  presentació  del 
conte «L’Arnau i el seu 
avi campaner» Al vespre, 
cantada d’havaneres amb 
«les Anxovetes»
 El diumenge al matí, 
tindrà lloc la Fira, portes 
obertes al castell Malignum 
Castrum i el Museu de les 
campanes, la demostració 
de tocs, el bateig de les 
campanes foses l ’any 
passat, un toc per la llibertat 
dels presos polítics, balls de 
bastons i la festa s’acabarà 
amb un dinar de germanor, 
on com sempre es farà una 
menció als campaners i al 
campaner de més edat.

Signatura de l’acord
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Castelló prepara la segona edició de la 
Fira Càtara per aquest diumenge 22

 Després de l ’èxit 
aconseguit amb la seva 
primera Novel·la  “El 
enigma del Cristo de 
Balaguer”, el Balaguerí 
Pere Esteve  presenta 
una nova obra de relats 
negres titulada “Sota la 
Boira de Ponent”.
 El nou llibre relata 

aconteixements de crò-
nica negra ocorreguts 
a Balaguer a llarg del 
temps.
 A diferència de la 
obra anterior, aquesta 
l’autor la regalarà a tot-
hom que la vulgui tenir 
en format PDF per la 
festivitat de Sant Jordi.

Pere Esteve presenta el seu 
nou llibre de “relats negres”

Pere Esteve

 Castelló de Farfanya 
celebra el proper diumenge 
22 d’abril la segona edició 
de la Fira Càtara, que obri-
rà portes a les 10 del matí 
amb la musica del grup La 
Torna. Mitja hora després 
hi haurà l’encunyació d’una 
segona moneda “Senyal”, 
batuda a Castelló i a les 11 
s’inaugurarà la Fira a càrrec 
de Bernat Solé, diputat al 
parlament per ERC.
 A les 13,30 hi haurà la 
conferència sobre els ca-
mins dels bons homes, amb 
José Luís Soler. A les 4 de 
la tarda hi haurà l’obertura 
de la fira amb musics tro-
badoresca i  a mitja tarda 
concert de música Occitana 
a càrrec de la cantautora 
Alidé Sans e Paulin Cour-
tial. Final de festa amb el 
grup La Torna.

La Música i les xerrades, juntament mb el mercat, 
centraran les activitats d’aquesta segona Fira
Càtara de Castelló que encunyarà una moneda

Imatge de la fira de l’any passat
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 El passat 20 de març, 
el Consell Comarcal de la 
Noguera i el Consorci Grup 
d’Acció Local Noguera 
Segrià Nord van participar 
a una sortida a la Garrotxa 
dins del projecte Espais 
Naturals de Ponent.
 Hi van assistir una 
trentena de persones 
entre alcaldes, regidors, 
tècn ics  de  tur isme 
i  d e s e n v o l u p a m e n t 
econòmic, propietaris 
d’allotjaments i de serveis 
turístics del territori del 
GAL Noguera Segrià Nord 
per conèixer de primera 
mà la gestió del turisme a 
la Garrotxa i els avantatges 
de l’acreditació de la Carta 
Europea de Turisme 
Sostenible (CETS).
 La rebuda va ser a càrrec 
de Joan Espona, president 
del Consell Comarcal de 

La Noguera visita la
organització turística de la 
comarca de la Garrotxa

Sortida a la Garrotxa

la Garrotxa, i de Eduard 
Llorà, president de Turisme 
Garrotxa. Tot seguit es va 
fer una presentació sobre 
el model de gestió de 
Turisme Garrotxa i sobre el 
procés d’acreditació de la 
Carta Europea de Turisme 
Sostenible (CETS). 
 En acabar, es van fer 
dues visites in situ. La 
primera, a la Rectoria de 
Sant Miquel de Pineda, 
una empresa acreditada 
amb la CETS i adherida a 
Turisme Garrotxa, per tal 
de compartir experiències 
i conèixer el model de 
negoci i el funcionament 
de la casa rural. 
 La segona visita va ser a 
la Granja Mas la Coromina, 
empresa adherida a 
Turisme Garrotxa i en 
procés d’acreditació de la 
CETS.

L’Associació Respira Terres de LLeida 
organitza una xerrada a Balaguer

Local de l’Associació al carrer Àngel Guimerà

 El proper 26 d’abril, a 
partir de les 7 de la tarda, i al 
c/ Àngel Guimerà, 1 de Ba-
laguer tindrà lloc la Xerrada 
“El caràcter en la vivència del 
dol” a càrrec de la Psicòloga 
Pilar Arbós, especialista en 
temes de dol des de l’any 
2000 i es col·laboradora ha-
bitual  des de l’any 2000 de 
Respira Terres de Lleida: 
Acompanyament vida, mort 
i dol.
 Respira Terres de Lleida, 
organitza una xerrada men-
sual per ajudar a les perso-
nes amb dol. Al mes de maig 
està prevista a Tàrrega, men-
tre que al mes de juny es farà 
a Lleida i altre cop a la capital 
de l’Urgell el mes de juliol, 
una sèrie de xerrades amb el 
propòsit de donar recursos a 
les persones o familiars que 
viuen una pèrdua.

La psicòloga Pilar Arbós oferirà una xerrada sobre 
“El caràcter en la vivència del dol”, el proper dia 26 
d’abril a partir de les 19.00 hores

El Mercat del Vell es celebra aquest
dissabte 14 d’abril al passeig de l’Estació

Mercat del Vell

 Aquest dissabte 14 d’abril 
es celebrarà la sisena edició 
del Mercat del Vell, de 10 del 
matí a 8 de la tarda al passeig 
de l’Estació.
  El Mercat del Vell és una 
iniciativa de l’associació 

Dóna Pas, que pretén 
oferir un espai per a la 
venda d’objectes “usats” a 
particulars i entitats amb la 
finalitat de contribuir a donar 
una alternativa d’increment 
d’ingressos a les famílies 

que ho vulguin; mostrar una 
forma de mercat ecològica, 
sol idàr ia  i  sostenible 
reaprofitant allò que no fem 
servir tot.
 La gent que vagi al 
mercat podrà col·laborar en 
un projecte de Lleida pels 
refugiats a Ventimiglia. Ho 
podrà fer comprant coca, la 
recaptació de la qual anirà 
destinada al projecte i portant 
material que fa molta falta a 
aquestes persones, com sacs 
de dormir, mantes, sabatilles 
esportives en bon estat, 
motxilles, material sanitari, 
bolquers, compreses, roba 
interior no usada...
 El cantautor Xavier Serret, 
a dos quarts d’una i a les 
set de la tarda, interpretarà 
cançons tradicionals i alguna 
peça especialment per 
l’ocasió.
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La desena Fira del sabó de Montgai es 
trasllada al centre històric i a lo Carreró

 Net, la Fira del Sabó de 
Montgai, arriba ja a la de-
sena edició, la primera que 
s’organitza després de que 
la població de la Noguera 
hagi obtingut el reconeixe-
ment d’Ofici Singular per 
part de la Generalitat de 
Catalunya.
 Per celebrar aquests de 
deu anys i l’important segell 
artesà recentment atorgat, 
la Fira inclourà una sèrie 
de novetats. La primera, 
l’estrena d’una nova imatge 
més fresca, amb uns cartells 
on el tradicional sabó de cal-
dera és el gran protagonista 
juntament amb les plantes 
aromàtiques i remeieres.
 La segona novetat con-
sisteix en la nova ubicació 
de la fira. Les parades dels 
saboners i saboneres es tras-
lladen al centre històric, al 

Net. Fira del sabó

Net, la Fira del Sabó de Montgai es celebrarà el
proper diumenge 22 d’abril i presenta com a novetat 
el canvi d’ubicació amb un laberint de aromàtiques

voltant de la plaça de l’Esglé-
sia, i Lo Carreró, el nou espai 
cultural i creatiu de Montgai, 
acollirà El SabóNet, un pro-
grama d’activitats dedicat 
als més petits amb tallers 
infantils d’aromateràpia, 
farcells d’herbes o ungüent 
de camamilla entre altres 
propostes lúdiques i forma-
tives. En aquest antic carrer 
medieval també es podrà 
passejar per un laberint de 

Fira del Sabó de Montgai

plantes aromàtiques.
 La Fira, acollirà els mi-
llors artesans saboners i es 
complementarà amb atrac-
tives demostracions dels 
processos d’elaboració del 
sabó recollits al Costumari 
Català, des de l’arribada 
de la matèria prima (olis i 
greixos usats) fins a la bu-
llida d’aquests productes i 
l’obtenció de les preuades 
pastilles de sabó.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 L’Elf i la Yoli són dues 
germanes intel·ligents i 
ben avingudes, nascudes 
en el sí d’una comunitat 
mennonita del Canadà, 
educades en un entorn 
sever i rígid, tot i que els 
seus pares es permeten 
algunes llicències no 
massa accpetades per la 
seva comunitat. L’Elfrieda 
és una pianista de renom 
mundial, encantadora, 
rica i feliçment casada: 
vol morir. La Yolandi està 
divorciada, li costa arribar 
a fi de mes amb el sou 
que guanya i se’n va al 
llit amb els homes equi-
vocats mentre mira de 
trobar el veritable amor: 
vol desesperadament 
mantenir la seva germa-
na gran amb vida. Però 
l’últim intent de suïcidi de 
l’Elf és un xoc: és a tres 
setmanes de l’inici de la 
seva esperada gira inter-
nacional. Podrà recuperar 
la salut a temps? A mesu-
ra que la situació es torna 
cada vegada més compli-
cada, la Yoli s’enfronta a 
la decisió més esfereïdo-
ra de la seva vida. L’autora 
aborda un tema delicat, el 
de la mort digna, però per 
una persona que ja no vol 
formar part d’aquest món.

 A dos nens solitaris 
amb un vincle especial, 
l’Àlex i la Minkara, els se-
para un fet traumàtic que 
posa fi a la seva infància. 
Deu anys després, l’Àlex 
s’ha convertit en algú que 
viu al marge de les emoci-
ons, fins que coneix en Si-
gurd, un danès sorneguer 
i, sobretot, la Xènia, una 
noia resolta i imprevisi-
ble. Quan la Minkara rea-
pareix intenten reprendre 
la seva relació, ara com a 
adults, i l’Àlex retroba es-
perançat sensacions que 
creia irrecuperables. Però 
a ella l’enverina una ob-
sessió antiga i perillosa 
que els arrossega i que 
amenaça de destruir-los. 
Una novel·la que enfronta 
els personatges a la pul-
sió que separa l’abisme 
de la salvació, l’amor de 
la mort.
 És un llibre que ens 
parla d’una tragèdia, i la 
forma tan diferent com 
tenen d’afrontar-la els 
dos protagonistes: Un 
l’accepta, no hi pensa i 
segueix la seva vida com 
si no hagués passat res. 
L’altre s’obsessiona, fa de 
la tragèdia la seva forma 
de vida. Viu per la venjan-
ça.
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Les tristes recances
Autor: Miriam Toews
Gènere: Novel·la

 La doctora Caterina 
Plum, experta en zoologia 
i botànica màgiques, ha 
recollit en aquesta petita 
enciclopèdia tot allò que 
al llarg dels anys ha des-
cobert sobre els éssers 
diminuts que habiten en-
tre nosaltres. La fada de 
la rentadora, el follet del 
supermercat, la fada de 
la biblioteca municipal, 
el petit trol dels camps 
de futbol, són alguns dels 
éssers que la doctora ha 
descrit en aquest catàleg 
tan i tan necessari. 
 El llibre ens revelarà 
l’origen i els secrets dels 
misteriosos éssers dimi-
nuts que ens acompa-
nyen a tota hora. Fades, 
follets, trols, elfs... criatu-
res curioses, divertides  i 
simàtiques, però que de 
tan en tan fan coses d’allò 
més esgarrifoses!!
 Malgrat tot, consci-
ent que encara queden 
éssers màgics per des-
cobrir, l’autora ha deixat 
algunes pàgines en blanc 
i us anima a participar en 
la investigació. La pre-
gunta al petit lector és 
si s’anima a investigar i 
descobrir noves espècies 
d’éssers diminuts, partint 
d’aquest llibre.

Cada color d’un riu
Autor: Manel de Rosa 
Gènere: Novel·la

Enciclopèdia  misteriosa 
dels éssers diminuts
Autor: Alícia Casanova
Gènere: Juvenil (+8)

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

Indesinenter
Preguntes

Era a Lleida,
carrer major.
Cents de persones,
amunt i avall.

Ningú s’apressa.

A les botigues,
il·lusions,
comptes, interessos.
Rostres d’egoïsme.

A dins i a fora,
multitud,
i el groc a les solapes.
Llaços benèvols.
Pocs.

Poquíssims.

Perplex, 
m’encalça la tristor.
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 El dijous 19 d’abril a 
les 8 del vespre la Biblio-
teca acull la presentació 
del llibre «Avui per tu, 
demà per mi. El pacte a la 
recíproca de dues famíli-
es durant la Guerra Civil 
(1936-1939)» de Gemma 
Tribó, a càrrec de Joan 
Farré.

 Llibre de lectura fàcil 
de la Doctora en Història 
Contemporània Gemma 
Tribó, que es va animar 
a  escr iure  aquesta 
novel·la, basada en fets 
reals, sobre un acord 
d’ajuda mútua entre 
dues famílies durant la 
guerra civil.

Presentació del llibre de
Gemma Tribó a la Biblioteca

Cartell de la presentació

El Museu acull l’exposició fotogràfica 
de Francesc Boix sobre la guerra civil
 El Museu de la Noguera 
acull l’exposició “Els primers 
trets de Francesc Boix. 80 anys 
de la guerra civil”.
 Després de la guerra 
C i v i l ,  Fr a n c e s c  B o i x 

Presentació de l’exposició de Francesc Boix

(Barcelona,31-08-1920; París 
4-7-1951) s’exilià a França on va 
ser internat en diversos camps 
de refugiats. Posteriorment 
s’incorporà a les brigades 
de treball de l’exèrcit francès 

i durant la guerra Mundial 
va ser capturat per l’exèrcit 
alemany. El 1941 ingressà 
al camp de concentració 
de Mauthausen, en el qual 
va treballar en el servei 
fotogràfic. Les fotos que va 
amagar, les que va fer i el seu 
testimoniatge als judicis de 
Nuremberg i Dachau el 1946 
van contribuir a la condemna 
de diversos caps nazis.
 El seu compromís polític 
el va dur amb 17 anys al front 
d’Aragó i del Segre coma 
fotògraf de l’Exèrcit Popular de 
la República. Allà va retratar, la 
vida quotidiana dels soldats.
 Amb la recuperació dels 
negatius de la guerra Civil de 
Francesc Boix es completa el 
seu llegat fotogràfic, sent un 
dels fotògrafs més destacats 
del país.



14 >> E S P O R T S

Classificació
Primera Catalana

1. Sant Cristóbal .........56
2. Almacelles ...............51
3. Martinenc ................51
4. Viladecans ...............49
5. Sants ........................47
6. Andorra ....................40
7. Igualada ...................40
8. Lleida B  ...................40
9. Balaguer ................. 38
10. Borges . ..................38
11. Sant Ildefons .........36
12. Rapitenca ...............36
13. Vista Alegre ...........32
14. Vilaseca ..................27
15. Alpicat  ...................25
16. Bellvitge .................21
17. Valls ........................21
18. Tortosa   ..................18

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià ................. 14
2. Genís .................. 8
3. Putxi ................... 6
4. Mikel ................... 4
5. Galcerán ............. 3
6. Joan .................... 2
7. Pau ...................... 1
8. Gerard................. 1
9. Carlos ................. 1
10. Víctor ................ 1

 Amb 4 victòries en 
els darrers cinc partits 
el Balaguer s’ha asse-
gurat practicament la 
permanència a Primera 
Catalana a falta de 7 
jornades per acabar el 
campionat de lliga.
 En els dos partits 
últims ha aconseguit 
guanyar per 2-0 davant 
l’Alpicat i l’Andorra i 
encara li queden dos 
partits consecutius a 
casa davant Igualada 
i  davant Rapitenca 
per continuar sumant 
punts i consolidar-se a 
la part alta.

Adrià

Propers encontres

15/04/2018  --  17h.
Camp Municipal 

de Balaguer

Balaguer| Igualada

El CF Balaguer guanya davant l’Alpicat 
i l’Andorra i s’assegura la permanència

Els balaguerins s’han
situat en la novena
posició amb 38 punts 
després de sumar 12 
dels darrers 15 punts

Hichem defensant un atac andorrà

Víctor lluitant una pilota

22/04/2018  --  17h.
Camp Municipal de 

Balaguer
Balaguer| Rapitenca

 Important victòria del 
Balaguer que fa un pas de 
gegant per assegurar-se la 
permanència matemàtica a 
primera catalana, davant un 
rival complicat, molt rocós 
davant d’un àrbitre molt per-
missiu sobretot en el primer 
temps.

25/03/2018

BALAGUER 2 
ALPICAT        0
1BALAGUER 108/04/2018

BALAGUER 2
ANDORRA 0

 Un primer temps en què 
els dos equips es van tenir 
molt respecte, amb un Ba-
laguer amb una defensa 
molt ben col·locada i que no 
deixava jugar amb comoditat 
a l’Andorra que ho intentava 
però no passava de la línia de 
tres quarts i un Balaguer que 

va buscar les contres però 
tan sols un xut de Genís va 
ser repel·lit pel pal en l’única 
aproximació dels locals en 
els primers 45 minuts. 
 Els primers minuts de la 
segona part no van canviar el 
panorama del joc i la igualtat 
regnava sobre el terreny de 
joc fins que Robert Font que 
portava diversos minuts de 
estira i rafe amb Adrià el va 
fer caure amb una traveta per 
darrere sense opció de jugar 
la pilota i el col·legiat li va 
mostrar la vermella directa. 
A partir d’aquest moment 
va començar un nou partit 
en què el Balaguer va ser 
l’únic protagonista i Adrià 
al 72 rematava de cap una 
passada al segon pal de 
Putxi i en el 84 aconseguia el 
que serà segurament un dels 

gols de la temporada des de 
el seu propi camp veient el 
porter avançat marcant un 
golàs sense que el porter 
pogués fer res. Era el 2-0 i 
la sentència d’un encontre 
que encara veuria una nova 
expulsió, la de Marc ja en 
temps de descompte.
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 El Balaguer Villart Lo-
gístic no va poder sumar 
una nova victòria en la 
seva visita a Eivissa con-
tra el Covicsa Sta. Eulària.
 En el primer partit 
Svetlana Bakhtina no 
va tenir problemes en 
imposar-se a Natalia 
Miramontes per 0 a 3 (3-
11, 7-11, 8-11). En el segon 
Anna Biscarri va caure 
davant la xilena Maria 
Paulina Vega per 3 a 0 (11-
3, 11-6, 11-2). En el tercer 
Natalya Prosvirnina va 
vèncer Carmen Solichero 
per 0 a 3 (10-12, 6-11, 10-
12) posant en avantatge 
les balaguerines.
 El partit clau de la 
jornada va ser el de dobles 
en que Natalya i Svetlana 
van acabar caient davant 
Vega i Solichero per un 
ajustat 3 a 2 (2-11, 5-11, 

Derrota del Balaguer Villart 
Logístic davant el Covicsa 
Santa Eulària d’Eivissa

Balaguer Villart Logístic a Eivissa

Les balaguerines es 
van veure superades 
per un ajustat 4-3 en 
un partit emocionant i 
molt igualat

11-5, 11-9, 11-3). 
 Tot seguit Svetlana va 
caure també davant Vega 
per 3 a 1 (13-11, 11-9, 4-11, 
11-6) donant avantatge 
a  l e s  i b i c e n q u e s . 
Natalya Prosvirnina va 
refer la igualada davant 
Miramontes guanyant-la 
0 a 3 (9-11, 6-11, 5-11), 
però Anna Biscarri no 
va poder superar en el 
darrer partit a Solichero 
i va cedir per 3 a 0 (11-2, 
11-6, 11-9), quedant el 
marcador final en un 4 a 
3 per a les locals.

Antonio Carreño s’imposa al torneig de 
Sabadell en el retorn a la competició

El Cudós Consultors guanya el bronze en 
el campionat de Catalunya per equips

Balaguer Cudós Consultors

 El tenista balaguerí, 
Antonio Carreño, de 81 anys, 
ha tornat a la competició 
després d’una any i mig fora 
de les pistes per una lesió i 
no podia fer-ho de la millor 
manera que adjudicant-
se el torneig de Sabadell 
de Quarta Categoria, al 
imposar-se a la final a 
Manuel González Gómez 
per 6-3 i 6-3. Carreño també 
ha  disputat el campionat 
El Turó de Barcelona, de 
tercera categoria arribant 
a  semif inals  i  aquest 
mes d’abril disputarà el 
torneig de Saragossa de 3a 
categoria, el de Llafranc de 
2a Categoria i el Barcino, 
també de 3a categoria.

Antonio Carreño

Carreño ha estat un any i mig apartat de les pistes 
per una lesió, i ha retornat de la millor manera

 L’equip del Club Tennis 
Taula Balaguer Cudós Con-
sultors, format per  Gemma 
Lladonosa i Vinyet Solans, 
es va fer amb el bronze a la 
màxima prova per equips que 
es celebra a Catalunya. Les 
palistes de La Noguera van 
vèncer per 3 jocs a 1 al Club 
Natació Mataró. A la semifinal, 
perdien amb el Vic TT. En la 
disputa pel tercer i quart lloc, 
el Balaguer es va fer amb el 
bronze guanyant al Tatchepol 
Ripollet B, per un ajustat 3-2.
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La plataforma elevadora del pavelló i 
el camp de gespa annex estan llestos

Plataforma al poliesportiu

 L’ajuntament de Bala-
guer està ja a punt de fina-
litzar les obres per instal·lar 
una plataforma elevadora al 
poliesportiu municipal per 
permetre a les persones 
amb problemes de mobilitat 
accedir com a públic a les 
graderies d’aquest equipa-
ment. La previsió és que 
estigui instal·lada a mitjans 
de mes.
 A finals d’aquest mes 
també, ja serà operatiu 
també el camp d’esports 
q u e  l ’ a j u n t a m e n t  h a 
habilitat al costat de la 
piscina coberta. Aquesta 
passada Setmana Santa 
s’ha col·locat la gespa.
 Un cop assentada la 
gespa, s’instal·laran les 
xarxes de protecció i les 
porteries necessàries.

Durant aquest mes d’abril es posaran en marxa la 
plataforma elevadora del poliesportiu i el camp de 
futbol annex a les piscines municipals

La portera del futbol sala Jovents Balaguer 
amb la selecció catalana absoluta a França

Jugadores lleidatanes participants a la selecció

 L e s  s e l e c c i o n s 
catalanes de futbol sala, 
tan la femenina com la 
masculina, van fer un gran 
paper durant els  amistosos  
disputats el primer cap de 
setmana d’abril a França.
 Els combinats dirigits 

 El Club de Futbol Bala-
guer ha presentat a Dani 
Valls com a nou coordina-
dor responsable de l’àrea 
amateur del club, és a dir 
des de l’equip juvenil fins 
al primer equip que milita 
a Primera Catalana. Dani 
Valls que coneix perfecta-
ment el club de la capital 
de la Noguera on ha estat 
com a entrenador de la 
base, directiu i entrena-
dor del filial fa uns anys, 
retorna amb la intenció 
de «col·laborar al màxim 
amb treball per al futur 
del club». S’està fent una 
bona feina al futbol base i 
vinc amb la intenció de tre-
ballar per millorar aquesta 

Dani Valls, nou home fort del 
Club Futbol Balaguer,
coordinarà la secció amateur

Antoni Aiguadé i Dani Valls

estructura de la base i que 
es vegui reflexat als equips 
de dalt».
 El president de l’entitat, 
Antonio Aiguadé va indicar 
que «l’entrada del Dani al 
club és molt positiva. Com 
a bon coneixedor del mon 
del futbol ens aportarà 
experiència, treball i 
sobretot dinamisme 
esportiu i de gestió».
 Dani Valls que ja 
s’ha incorporat al club ja 
treballa en la preparació de 
la propera temporada 2018-
19 tant del primer equip, 
com en la possible filiació 
d’algun equip de segona 
catalana, o la creació d’un 
filial, que no s’ha descartat.

per  Chr is t ian  Ro ldan 
van mostrar un alt nivell 
competitiu, tenint present 
que no hi havia els efectius 
més habituals. Segons 
el tècnic, «l’objectiu era 
d o n a r  o p o r t u n i t a t s  a 
diverses jugadores de la 

lliga catalana, d’un caire 
més jove i més novell, 
amb una mitjana d’edat 
de 20 a 22 anys». L’equip 
femení va anar de menys 
a més i el masculí no va 
poder encadenar la segona 
victòria per l’arbitratge.
 Tots i  els  resultats 
finals, els dos equips estan 
molt contents d’aquesta 
participació Dissabte un 
4-1 i un 2-1 el diumenge per 
l’equip femení i per l’equip 
masculí un gran debut 
dissabte 4-5 i una injusta 
derrota 3-1 al diumenge.
 De la  província  de 
Lleida, hi van participar les 
jugadores de futbol sala, Iris 
Aixalà (FS Borges), Verònica 
Moreno (Jovents Balaguer), 
Eva Moral (FS Alcarràs) i 
la delegada Carme Cornet 
(Jovents Balaguer).
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La Sentiu organitza la quarta edició de 
la Cursa de la Serp pel 20 de maig

Cursa de la serp

La Cursa de la Serp consta de curses competitives 
de 5 i 10 quilòmetres i caminades no competitives 
de la mateixa distància. També amb curses infantils

Sergi Nunes i Natàlia Bernat reben 
l’homenatge de l’Ajuntament

Sergi Nunes i Natàlia Bernat amb les autoritats

 E l s  e s p o r t i s t e s 
Balaguerins Sergi Nunes 
i  Natàl ia  Bernat ,  han 
estat rebuts per l’alcalde 
de Balaguer; Jordi Ignasi 
Vidal i la regidora d’Esports, 
Gemma Vilarasau.
 Tots dos esportistes del 
Club Runner’s Balaguer, 
van proclamar-se campions 
individuals i absoluts en les 
proves de 5 km de la lliga 
Ponent Eurosomni en la 
passada temporada 2017.  
 En el  cas de Sergi 
Nunes, va revalidar el títol 
aconseguit l’any passat, 
mentre que va ser el primer 
per a Natàlia Bernat. 
 Durant l ’acte es va 
lliurar als corredors un 
petit obsequi, concretament 
unes peces de roba per 
als seus entrenaments. 
Tots dos esportistes van 
mostrar el seu agraïment 

i van explicar a l‘alcalde i 
regidora,  que afronten la 
nova temporada carregats 
d’energia i amb moltes 
ganes de revalidar els títols.  
 L’alcalde de Balaguer 
també va respondre a la 
petició dels corredors en 
referència a la creació 

d’una pista d’atletisme 
per  a  entrenaments  i 
curses. Vidal va apuntar 
que des de l’ajuntament 
s’està estudiant la seva 
futura ubicació, tot i que 
la seva construcció estarà 
supeditada als recursos 
econòmics.

 Un total de quaranta-
quatre nenes i nens de 
la Noguera han pogut 
participar en les estades 
de Setmana Santa que 
organitza el Club de 
Futbol Balaguer. L’edició 
d’enguany va cloure’s 
d ’ u n a  m a n e r a  m o l t 
especial, ja que es va 
sortejar una samarreta 
signada per tots els 

El CF Balaguer i Cáritas van 
col·laborar en les Estades de 
futbol de Setmana Santa 

Estades de Setmana Santa del CF Balaguer

jugadors del Barça, 
a més d’entrades pel 
museu del club i altres 
materials relacionats 
amb la pròpia entitat 
blaugrana. Tot això va 
ser possible, gràcies a 
la col·laboració entre el 
CF Balaguer i Cáritas 
a través de la donació 
d’una col·leccionista a 
la nostra entitat.

 El proper 20 maig tindrà 
lloc al poble de La Sentiu, la 
quarta edició de la cursa de 
la serp, oberta a tothom que 
hi vulgui participar prèvia 
inscripció. Es una iniciativa 
del  jovent del  poble i 
són els que l’organitzen, 
amb l’ajuda d’un grup de 
voluntaris i gràcies al suport 
de l’Ajuntament de La Sentiu 
com a patrocinador.
 La programació de la 
quarta edició de la serp, 
consta de dues curses de 
5km i 10km competitives 
a la lliga de Ponent i dues 
caminades de 5km i 10km 
no competitives, on hi poden 
participar fins i tot els nens, 
que hagin complert sis anys. 
També s’han organitzat 
curses infantils, segons 
l’edat de tres a catorze anys.
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 Per 9è any consecu-
tiu Catalunya se suma a 
l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) per 
celebrar el dia 6 d’abril, 
el Dia Mundial de l’Acti-
vitat Física (DMAF) amb 
l’objectiu de sensibilitzar 
la població sobre l’epidè-
mia del sedentarisme i 
promoure l’activitat física 
com un element essen-
cial per a la salut i el 
benestar de les persones.
 Amb el lema « actius 
cada dia», l’objectiu de 
la jornada és promoure 
l’activitat física com a 
element fonamental de 
salut i benestar, així com 
remarcar els efectes 
beneficiosos d’aquesta 
pràctica sobre l’esfera 
emocional, tot acumulant 
30 minuts d’activitat 
física cada dia en adults 
i gent gran, i 60 minuts en 

Balaguer se suma a la
celebració del Dia Mundial de 
l’Activitat Física

Dia Mundial de l’Activitat Física

A Balaguer es farà 
el proper dijous 19 
d’abril a partir de les 
5 de la tarda al parc 
de la Transsegre

infants i adolescents.
 Pel que fa a la ciutat 
de Balaguer,  el  Dia 
mundial de l’activitat 
física i l’esport es farà 
el dijous dia 19 d’abril. 
L’activitat es farà al Parc 
de la Transsegre a partir 
de les 5 de la tarda, on 
s’han previst estacions 
esportives a càrrec de 
les entitats esportives i 
altres associacions de 
Balaguer; les inscripcions 
són presencials el mateix 
dia i oberta a tothom per 
a participar caminant, 
piragüisme, bàsquet...

Aurembiaix Pifarré i Alexandra Papell 
al Campionat d’Espanya d’hivern

El proper diumenge 22 d’abril es celebra 
la Marxa Popular del Baix Sió Net

Marxa popular del Baix Sió 

 A finals de març, es va 
celebrar el «Campeonato 
de España Infantil  de 
Invierno» de natació a 
les  ins ta l · lac ions  de l 
Club Natación Galaico 
d e  P o n t e v e d r a  a m b 
la participació de dos 
nedadores    de l  CEN 
Balaguer.
 La nedadora Aurembiaix 
Pifarré s’ha classificat 16a 
en 100 metres papallona, 
18a en 200 metres lliures, 
19a en 100 lliures i 21a en 
els 400 lliure infantil del 
2003 i l’Alexandra Papell 
s’ha classificat 13a en 400 
metres estils, 18a en els 200 
metres braça i 19a en els 200 
estils.

Pifarré i Papell a Pontevedra

Va celebrar-se a Pontevedra amb un bon paper de 
les dues nedadores balaguerines infantils

 El proper diumenge 22, 
Montgai organitza la Marxa 
Popular del Baix Sió Net que 
començarà a primera hora 
del matí amb la tercera edi-
ció de la Marxa Popular del 
Baix Sió, on els participants, 
que poden escollir entre dos 
recorreguts de 13 (Xoriguer) 
i 21 km (Sisó), descobriran 
un patrimoni ric i divers al 
llarg del recorregut. Les ins-
cripcions es poden fer fins al 
proper 20 d’abril o fins quan 
s’arribi als 500 participants.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

De vergonya no gaire
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quasi no conec a ningú. 
Amb un ventall de noms 
que cada dia augmenten 
a l’esmicolar-se els que ja 
ens sonaven com a cone-
guts per Junts pel Sí, més 
tard (no gaire), Junts per 
Catalunya, i ara Junts per 
la República. I penso que 
d’aquí a poc ens sorpren-
dran amb una nova bateja-
da, ja comencen amb Co-
mitès per la Defensa de la 
República. I com el poder 
d’invenció amb la quantitat 
de gent amb poca feina i 
molt de temps és infinita, 
ens podem imaginar els 
fruits.
 Potser que la solució 
a tres mesos des de les 
passades eleccions, amb 
tot un Parlament sense 

treballar hagués estat no 
donar cap sou als que en 
res treballen. Deixaria d’és-
ser una qüestió de dret 
per tornar-se un assumpte 
d’imatge ben sana i ente-
nedora. No passa el mateix 
als caps dels grups que 
no deixen de discutir i no 
trobar solucions als seus 
respectius problemes i 
ambicions. Uns, sembla 
que quan més desgavell 
hi hagi millor. Els altres 
volen curar-se la picor del 
fracàs amb una granellada 
mental. No creuen que hi 
pugui haver ningú millor 
que ells. Tenim la millor TV 
del món. Tenim una massa 
enfervorida des de l’1 d’Oc-
tubre. Tenim un senyor fu-
git amb una capacitat de 

imaginació colossal i ma-
laltissa. Amb un partit que 
ha conegut millors dies i 
que veu en ell l’oportunitat 
de continuar vivint, encara 
que el mateix Puigdemont 
el menys tingui a l’arribar 
a proposar fer-ni un altre 
nou del tot. Amb tot una 
retòrica política, que als 
seus possibles becaris els 
encanta. Segons s’escriu, 
la senyora que aguanta 
fins ara el PdCat, desitja 
marxar al “Senado” esta-
tal. Deu olorar una mica de 
cremat.
 En fí, d’una ferida ober-
ta molt de temps sol es pot 
esperar una úlcera que cor-
roeix, i dóna un gust amar-
gat a la boca. Sols es veuen 
petites escletxes per cu-
rar-la i mentrestant tenim 
molt poc on basar la nostra 
esperança. Ja ens va sem-
blar tot molt normal que la 
“senyora” cupera Gabriel 
se n’anés de viatge, i qua-

si més la “senyora” Rovira 
ferma entusiasta de la Re-
pública i que molts diuen 
que no és gaire dialogant, 
i sí amant total de la seva 
pròpia idea.
 No deixo de recordar al 
Sr. Colom i la seva compa-
nya Pilar Rahola en unes 
llunyanes eleccions, amb 
resultats gens de brillants 
malgrat l’espectacularitat 
en que les van envoltar. El 
Sr. Colom va volar aviat al 
niu de Convergència i Unió 
I tot va continuar fent el 
camí que el destí ha volgut 
fer, i aquí estem. El cert és 
que Esquerra ha perdut el 
que tenia a mà i que les pa-
relles a Esquerra no li pro-
ven gaire.
 Qualsevol govern in-
dependentista ens donarà 
a tots els catalans molt 
neguit com per no obtenir 
res. Sembla que s’imposa 
un govern de concentració 
nacional (català), o com 

suggeria el senyor Mas Co-
lell, un govern tècnic. Que 
sigui tot el temporer que és 
necessita, però que anul·li 
el 155 de fet. No ha de pre-
ocupar gaire que la Cup i 
pareguts vagin donant pas-
sos endavant. Utopies avui 
en dia no tenen gaire cabu-
da en la realitat de la vida. 
Davant d’un nou món en 
que tot seria perfecte, som-
ni tan antic com la història 
del món i que mai s’acon-
seguirà, perquè sempre el 
ser humà desitjarà més i 
més.
 En fi, com vostè amic 
lector i el seu veí, com jo 
mateix, no hi podem fer 
res. Serà el que hagi d’és-
ser i res més.

------------------------------------------
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Arriba l’Encontats 2018, durant aquest 
cap de setmana del 14 i 15 d’abril

 El proper dilluns 23 
d’abril, es celebrarà la 
Festa de Sant Jordi, on 
els llibres i les roses 
tornaran a ser els pro-
tagonistes de la Diada 
Cultural catalana.
 Parades de llibres i ro-
ses es concentraran bà-

El llibre i la rosa tornaran a ser 
protagonistes per Sant Jordi

Sant Jordi a Balaguer

Encontats

Les activitats preparades faran les delícies de petits 
i grans durant tot el diumenge a diferents racons i 
carrers del Centre Històric de Balaguer

sicament a la Plaça del 
Mercadal, el passeig de 
l’Estació, i a la plaça del 
carrer Sant Crist amb Dr. 
Flèming, on organitzaran 
diferents activitats els 
comerciants de la zona 
del carrer Urgell, com 
tallers i contacontes.

 E l  d issabte  d ia  14 
per la tarda, serà el dia 
dels il·lustradors. En els 
contes, la il·lustració hi té 
un paper importantíssim 
i a l’Encontats 2018 s’hi 
veurà reflectit. L’activitat 
comptarà amb un grup 
d’il·lustradors encapçalats 
pel padrí d’aquesta edició, 
l ’ i l · lustrador Francesc 
Infante, que realitzaran 
tallers adreçats als infants 
i joves, on els hi explicaran 
les seves tècniques a l’hora 
de dibuixar. 
 El diumenge dia 15 és 
el dia per a les famílies 
amb contacontes, tallers, 
jocs, espectacles… tot un 
seguit d’activitats per a 
gaudir en família del món 
dels contes i tot el que els 
envolta durant tot el dia.
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El 21 d’abril es celebra la Feria de Abril 
a la plaça del morter als Països Catalans

 Dissabte, 24 de març, 
va tenir lloc la trobada de 
mestres i exalumnes de 
la VII promoció del Col-
legi Gaspar de Portolà de 
Balaguer, curs 77-78.
 La trobada va comen-
çar a les 7 de la tarda 
amb un recorregut per 

l’escola i la visita a les 
instal·lacions que els va 
permetre conèixer els 
canvis duts a terme des 
que van acabar l’etapa 
escolar. Seguidament 
van sopar tots junts i van 
compartir anècdotes i 
vivències.

Trobada de la VII promoció de 
l’escola Gaspar de Portolà

Trobada ex alumnes

Feria de Abril de l’any passat

La Feria començarà amb un cercavila a partir de les 
10,30 hores fins a 12,30 hores amb el tradicional 
“pasacalles” per diferents carrers de Balaguer 

 El proper dissabte 21 
d’abril Balaguer acollirà una 
nova edició de la Feria de 
Abril que es farà a la placeta 
del morter ubicada a l’Avingu-
da dels Països Catalans a la 
vora de l’estació d’autobusos.
 La festa començarà amb 
un cercavila pels diferents 
carrers de la ciutat des de 2/4 
d’11 del matí. A la 1 del migdia 
s’inaugurarà la Fira amb par-
laments de les autoritats i una 
fusió de sardanes i sevillanes 
a càrrec de la Colla sardanista 
Sta Maria de les Franqueses i 
Sevillanas i Pasodobles. Des-
prés missa rociera, oficiada 
pel Mossèn Alfonso, cantada 
pel Coro Rociero Pastora 
Reina de Santa Coloma de 
Gramanet.
 Després del dinar popular, 
hi haurà durant la tarda i nit 
diverses actuacions.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
VENTA o LLOGUER  
de pàrkings al carrer 
Jaume Balmes, 11 
de Balaguer. Raó in-
formació: 629715431-
629310479.
------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, 2 habi-
tacions. Lloguer de 
magatzem al c/ Sant 
Pere Màrtir de Bala-
guer i també lloguer 
de pàrquing de línia 
al c/ Noguera Palla-
resa de Balaguer. Raó 
telèfons:  973447752-
639920281.
------------------------------------
ES VEN pàrking tan-
cat (soterrani) al c/ 
Barcelona de Bala-
guer. De 15 m2, equipat 
amb llum. Raó telèfon: 
620711374.
------------------------------------

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 comer-
cial de 32 m2, situat al 
c/ Girona de Balaguer. 
Equipat amb aigua, 
llum, porta d’alumini 
i vidre i també reixa. 
Demana preu sense 
compromís. Telèfon 
informació: 667476172.
------------------------------------
GRAN OPORTUNI-
TAT: tres cases uni-
des a la plaça Major 
de Vilanova de la Sal, 
tot 350 m2. Ideal per a 
Turisme Rural. A re-
formar íntegrament. 
Demana sense com-
promís informació al 
telèfon: 639772265.
------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
REPASSOS de llengua 
anglesa (Cursos: Edu-
cació Primària, ESO i 
Batxillerat). Raó inte-
ressats: 698383277.
-----------------------------------
PERRUQUERIA AN-
DORA (Les Avella-
nes), precisa ajudant 
de perruqueria. Raó: 
973454224.
-----------------------------------
BERONI INFORMÀTI-
CA busca personal pel 
departament de pro-
gramació. Requisits a 
complir: Grau Enginye-
ria Informàtica o Grau 
Mitjà/Superior d’Apli-
cacions Informàtiques. 
Cal tenir coneixements 
de: .NET MVC c# i/o 
PHP+WordPress. Envi-
ar currículum a david@
beroni.com
-----------------------------------

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.
-----------------------------------

VARIS
------------------------------------
ART DE FENIX, 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. Infor-
ma’t sense compromís 
al telèfon: 649232923.
-----------------------------------

ES VEN bicicleta BTT 
Connor de nena ju-
nior, color rosa. Nova. 
Raó: 667476172.
-----------------------------------
LLIBRES D’OCASIÓ 
de tots els temes. 
Nous, descatalogats, 
excedents editorial i lli-
bre de segona mà al c/ 
d’Avall, 38 de Balaguer 
(salvallibres@gmail.
com). Raó: 652141122.
-----------------------------------
SRA. MONTSE. Tarot, 
màgia blanca, rituals, 
massatges energè-
tics i relaxants. Aju-
da amb salut, feina, 
negocis, benestar... 
Hores a convenir. Raó: 
609135472-620664644.
------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
------------------------------------

Estem buscant per a incorporació immediata un 
Dissenyador Gràfic per a fer composició de

textos i tractament d’imatges, obtenció digital de 
les formes impreses i impressió amb

processos digitals. No es precisa experiència 
però SÍ formació en disseny gràfic o similars. 

Jornada a temps complert.

Interessats enviar CV a: facturacio@norprint.es

DISSENYADOR GRÀFIC
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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 5 d’abril a les 8 de la tarda del 12 d’abril  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 d’abril a les 8 de la tarda del 19 d’abril  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 d’abril a les 8 de la tarda del 26 d’abril  DOLSET

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