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 Arriba una nova edició de Fira Q Balaguer. Una Fira 
Q Balaguer renovada que ha de donar suport als sectors 
econòmics que puguin estar representats en aquest 
certamen firal, un dels més importants de les comarques 
de Lleida. 
 Malgrat els temps que estem vivint, la Fira ha de ser una 
eina molt potent de promoció econòmica, que ha d’estar al 
costat dels expositors per a satisfer les seves expectatives. 
 Les fires són reflexos fidels de les situacions 
econòmiques i culturals d’un territori i per això, també 
en els moments difícils, volen ser fidels al compromís de 
facilitar la promoció dels expositors i dels seus productes, 
com també aconseguir el màxim possible de visitants 
atrets per les novetats d’una nova edició. 
 Les fires han de ser eines de promoció i activació 
d’entorns. I com que els entorns, els mercats i les societats
també canvien i van evolucionant amb el temps, les fires 
estan obligades a anar incorporant les respostes a aquests 
canvis en les seves ofertes, com també en les seves 
maneres de ser i funcionar. 
 En qualsevol cas, per aconseguir l’èxit d’una fira, hi 
ha tota una sèrie de grans factors com la representativitat 
de l’oferta del sector o sectors de referència; l’atracció 
quantitativa i sobretot qualitativa de la demanda dels 
visitants; la generació de negoci i promoció econòmica 
del territori; l’aportació de valors afegits al punt de trobada 
entre oferta i demanda a través d’elements de coneixement,
formació, interacció, caràcter lúdic... i la innovació, amb 
la incorporació permanent de novetats que vagin captant 
les necessitats i tendències de futur.  Balaguer compta 
amb totes aquestes capacitats i per tant, Fira Q ha de ser 
el referent potencial del comerç i els serveis de la ciutat. 
 D’altra banda, el proper diumenge 6 de maig, Balaguer 
es tornarà a vestir de solidaritat amb el càncer infantil. Una 
nova edició del Posa’t la Gorra està trucant a les portes de 
totes i cadascuna de les cases de Balaguer per celebrar 
i col·laborar amb aquesta jornada única. L’objectiu no es 
altre que recaptar més de cent mil euros  per la causa, i la 
finalitat és la de obrir la ciutat a la solidaritat amb Afanoc, 
l’Associació que lluita contra el càncer infantil al nostre 
país. I Balaguer, de la mateixa manera que moltes altres 
ciutats de Catalunya, es bolcarà amb les activitats festives 
i lúdiques que s’organitzen, com la Nit dels Famosos, la 
cursa solidària, la Fira dels somnis, i el dinar de germanor 
que es farà al Pavelló Molí de l’Esquerrà el 6 de maig. 
Siguem solidaris. Posem-nos la gorra.
 Bona Fira Q!

Fira Q i Posa’t la gorra
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Dissabte 28 d’abril

11.00 h. “La casa dels Xuclis”, xerrada informativa 
d’on va destinada la recaptació de Posa’t la Gorra a 
Balaguer, a càrrec de Joan Arjona.
11.30 h. Taller d’iniciació a la moto de camp, (joves 
de 5 a 11 anys), a càrrec de Escuela Off Road Dani 
Hernández.
11.45 h. Solucions per la mobilitat (pujaescales, 
scooters elèctrics...) a càrrec de Mecano Camp.
12.00 h. Desfilada de moda i complements dels 
diferents comerços assistents a Fira a càrrec 
d’Il·lusions Models de Mollerussa. Amb la participació 
de l’Escola de Dansa Municipal, la Xemeneia.
13.00 h. Presentació i celebració del 20è aniversari, a 
càrrec de Comarques de Ponent.
17.00 h. Acupuntura: com ens pot ajudar?, a càrrec 
d’Eva Martins Toló, infermera i acupuntora juntament 
amb Kenkou, fisiteràpia i Salut.
17.45 h. El nou decret de dejeccions ramaderes a 
càrrec d’Agrosolucions 2.0.
18.00 h. Repetició de la desfilada.
18.30 h. Repetició taller d’iniciació a la moto de camp.
19.00 h. Presentació d’un sistema de disseny i creació 
de plataformes web amb tecnologia 3D incorporada i 
sistemes de personalització de productes o objectes, 
a càrrec de l’Informàtik/Sitcons Academy.
19.45 h. Presentació de la polsera d’activitat i free 
shipping web, a càrrec d’Àlex Joier de Mollerussa.

Diumenge 29 d’abril

10.30 h. Parlem d’emocions? a càrrec de Kenkou, 
fisioteràpia i salut.
11.00 h. Posiciona el teu negoci amb Google My Business 
per 0€, a càrrec de Guia Balaguer- Lleida Tours 360.
11.15 h. Els reptes dels mitjans de proximitat, a càrrec 
de Balaguer Televisió.
11.30 h. Repetició taller d’iniciació a la moto de camp.
12.00 h. Repetició de la desfilada.
13.00 h. Repetició presentació de la polsera d’activitat 
i free shipping web.
13.15 h. Demostració i proves de les darreres novetats 
en bicicletes elèctriques, a càrrec de Cicle Motos Pedra.
17.00 h. Aplicació de la tecnologia 3D a l’artesania, 
a càrrec de Cartó Artesania i Disseny, de Balaguer.
18.00 h. Repetició de la desfilada. 
18.30 h. Repetició taller d’iniciació a la moto de camp.
19.15 h. Taller de fotogènia a càrrec de l’agència 
Il·lusions Models.

SECTOR COMERÇ I SERVEISArriba una nova edició de Fira Q, aquest 
cap de setmana del 28 i 29 d’abril

Jornades d’apicultura

Fira Q presentarà un nou espai
gastronòmic amb cerveses artesanes

Espai gastronòmic

 També comptem, com 
a novetat, amb la presència 
de diferents elaboradors 
de cerveses artesanes de 
la Noguera que faran un 
espai conjunt al davant de 
la mostra de coques on 
es podran assaborir les 
diferents varietats.
 Així com també hi haurà 
els productors de formatges, 
xocolata, vi ,  embotits, 
coques, panadons... un 
espectacle gastronòmic 
avalat per la Q de qualitat.

 Un anys més i dins el 
marc de Fira Q la Diputació 
de Lleida hi serà present amb 
un gran escenari dins l’espai 
de producte de proximitat 
on diferents productors i 
associacions de productors 
apostaran per un producte 
de qualitat, un producte Q. 
 De fet, enguany, a més 
a més de l ’Associació 
d’Apicultors Lleidatans que 
des de fa molt de temps 
organitzen una Jornada 
d’Apicultura i un conegut 
concurs de mels, el dissabte 
al matí, amb la col·laboració 
d e l  d e p a r t a m e n t 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació.

El dissabte al matí es farà la Jornada d’Apicultura i 
el tradicional Concurs de les millors mels
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Dissabte 28 d’abril

11.00 h. Taller de costura per als infants, a càrrec de 
Brodats Paquita.
12.00 h. Demostració infantil per fer el teu propi 
attrezzo, a càrrec de Fotomaton Ponent (Térmens).
13.00 h. Taller de recerca d’or, a càrrec dels tècnics del 
Centre d’Interpretació de l’Or (Edat de 5 a 12 anys).
17.00 h. Contacontes sobre higiene bucal a càrrec de 
l’Institut Dental La Noguera.
13.00 h. Taller de decoració de cupcakes de l’unicorn 
i del monstre de les galetes, a càrrec de Tata Dolça.
19.00 h. Taller de costura per als infants, a càrrec de 
Brodats Paquita.

Diumenge 29 d’abril

11.00 h. Preparem un esmorzar saludable amb la Pera 
de Lleida, a càrrec de Petit Xef (infants de 4 a 12 anys). 
Places limitades de 25 nens per torn (1r torn).
12.00 h. Preparem un esmorzar saludable amb la pera 
de Lleida (2n torn).
13.00 h. Farcim cassoletes amb pera de Lleida, a càrrec 
de Petit Xef (1r torn).
17.00 h. Farcim cassoletes amb pera de Lleida (2n torn).
18.00 h. Preparem la nostra coca de samfaina (1r torn), 
a càrrec de Petit Xef.
19.00 h. Preparem la nostra coca de samfaina (2n torn).

SECTOR ESPAI INFANTIL EL PETIT XEFEl comerç i la moda tornaran a ser els
protagonistes de les desfilades de moda

Desfilada de moda de les cases comercials de Balaguer

 Un any més,  el sector 
del Comerç i dels Serveis 
omplirà un gran espai dins 
Fira Q esdevenint un altre 
dels sectors potents al nos-
tre territori, econòmicament 
parlant. 
 Durant els dos dies de 
Fira i també en un gran 
escenari concebut com una 
passarel·la,  els diferents 
expositors presentaran nous 
productes,  faran  xerrades, 
demostracions ... i el gruix 
que representa la moda i 
complements ho farà en 4 
desfilades professionals que 
aniran a càrrec de l’Agència 
Il·lusions de Mollerussa, 
el dissabte i el diumenge, 
a les 12 del migdia i a 
les 6 de la tarda, els dos 
dies amb els comerços de 
Balaguer, presentant les 
seves novetats.

Tant dissabte com diumenge hi haurà desfilades
professionals a càrrec de l’Agència Il·lusions de
Mollerussa a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda
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La família de l’Ana Menchón Galera vol fer un agraïment i reconeixement a la 
Residència Comptes d’Urgell de Balaguer. 
Han estat uns anys on l’Ana s’ha sentit molt cuidada i estimada per tots els treba-
lladors del centre i per això volem donar-vos les gràcies per fer-la sentir com a casa.
També agrair el suport i companyia de totes les famílies dels residents.
Gràcies per tot.

AGRAÏMENT

Dissabte 28 d’abril

11.30 h. Elaboració de l’ametlla “marcona” 
caramel·litzada, a càrrec de Casa Ros d’Agulló.
12.30 h. Tast de noves propostes de mel gourmet, a 
càrrec de Torrons i Mel Alemany.
13.30 h. Llet de fàcil digestibilitat, a càrrec de Fundació 
Làctia Diferència 2, de Balaguer.
16.30 h. Xerrada sobre agricultura ecològica de 
pastures i pinsos i la cria de la cabra ecològica. 
Degustació de formatges, a càrrec de Lo Bon Gourmet.
17.30 h. Elaboració de mató de cabra a càrrec de 
Formatges Vilavella, de Basturs.
18.30 h. Tast d’oli d’oliva extra, a càrrec d’Olicastelló 
Alsina since 1879, de Castelló de Farfanya.
19.30 h. Tast de mels, a càrrec de l’Associació 
d’Apicultors Lleidatans.

Diumenge 29 d’abril

10.30 h. Tast d’olis, a càrrec de l’Associació de Molins 
d’Olis de la Noguera.
11.30 h. Taller d’elaboració de panadons, a càrrec 
d’Albert Porté de Lo Més Bo de Lleida, de Mollerussa.
12.30 h. Degustació de formatges “Suau de Clua i 
Cendrat” de Formatgeria de Clua.
13.30 h. Maridatge de vi i formatge a càrrec del Celler 
Rubió de Sòls (Foradada).
16.30 h. Explicació i tast de xocolates i llavors 
especiades i medicinals, a càrrec de Bonaris Xocolates 
i Llavors (Vallfogona de B.).
17.30 h. Taller de cuits de pernil i altres, a càrrec de 
Marta de Xolís d’Adons.
18.30 h. Tast de cerveses artesanes de la Noguera, a 
càrrec de la Vella Caravana, de Menàrguens, Cerveses 
de Ponent, de Seró i Cervesa  Lo Perot, de Penelles.
19.30 h. Tast de vi a càrrec de Casa Patau, de 
Menàrguens.

SECTOR PRODUCTE DE PROXIMITAT

SECTOR RESTAURACIÓ I OCI

Dissabte 28 d’abril

10.30 h. Demostració de cuina amb tupperware, a 
càrrec d’Alba Ferrer.
11.30 h. Reconstrucció d’espardenya, a càrrec de 
restaurant Les Roquetes.
12.30 h. Presentació de pernil ibèric de bellota 
ecològic cent per cent i amb genètica pura, a càrrec 
de Restaurant Racó Ibèric i l’Assoc. Gastronòmica 
Amics de l’Ibèric.
13.30 h. Tast de vi conduït per la Judit Sogas, del Celler 
Rubió de Sols (Foradada).
16.30 h. Realització d’un risotto verd, a càrrec de 
cuinats Graells.
17.30 h. Presentació d’un plat del restaurant El 
Claustre, a càrrec del seu xef Bobby Cabral del 
Monestir de les Avellanes.
18.30 h. La cuina vegana del Tastet del Reng, a càrrec 
del xef Antonio Jiménez del restaurant Tastet del Reng.
19.30 h. La cuina de Cal Xirricló, a càrrec del cap de 
cuina Gabriel Jové.
     >>

La cuina està molt present a Fira Q, 
amb la restauració i el concurs de cuina
 El sector de la restauració 
i oci és un altre dels sec-
tors que seran presents en 
aquesta nova edició de Fira 
Q. Un sector on hi trobarem 
part dels restaurants més 
reconeguts de la ciutat i la 
comarca. Dins el marc de Fira 
Q Balaguer, l’Associació Gas-
trobar oferirà la possibilitat 
dinar o fer el vermut a dins del 
recinte, amb sessions musi-
cals en directe per amenitzar 
l’ambient.
 També i conjuntament 
a m b  l ’ A s s o c i a c i ó  d e 
Comerciants Balaguer 
2021, organitza per quart 
any consecutiu el Concurs 
de Cuina Fira Q Balaguer 
“De la nostra terra al plat”, 
a l’escenari del sector de la 
gastronomia, oci i restauració, 
esdevenint tot un espectacle 

gastronòmic el diumenge dia 
29 d’abril per la tarda, a partir 
de les 18.30 h, obert a tot el 
públic.
 L’objectiu és donar a 
conèixer les virtuts culinàries 
de tots aquells amants de la 
gastronomia i dels nostres 

Demostracions gastronòmiques

Concurs de Cuina

productes de proximitat, 
potenciant sempre un 
producte, que enguany serà 
la pera. Cal destacar també 
l’assistència d’un jurat de 
gran prestigi encapçalat per 
Joel Castanyé, del restaurant 
la Boscana, Josep Ramon 
Cases, de la pastisseria 
d’autor Sucre i Disseny,  
l’Enric Millà del restaurant 
el Dien i el guanyador dels 
concursos anteriors en Vitaly 
Dovzhenets.
 Enguany, l’Associació 
Gastronòmica i Cultural 
del Comtat d’Urgell, que 
organitzen un any més la 
Mostra de Coques de Recapte 
i samfaina amb 16 forners de 
Balaguer i comarca, enguany 
organitzen pel diumenge al 
mati, el 1r Concurs de Coques 
de Recapte i samfaina.
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SECTOR RESTAURACIÓ I OCI

Diumenge 29 d’abril

10.30 h. Tast de vins de la denominació d’origen 
Costers del Segre, a càrrec de ruta del vi de Lleida-
Costers del Segre.
11.30 h. Cuina amb tupperware, a càrrec d’Alba Ferrer.
12.30 h. Elaboració d’una recepta gastronòmica amb “or 
blanc” (llet), a càrrec de Fundació Làctia Diferència 2.
13.30 h. Presentació de “La Balaguerina”, la cervesa 
artesana a càrrec de l’staff de la Finca Divina Pastora.
17.30 h. Demostració culinària amb robot de cuina, a 
càrrec de l’Àngels Piniés.
18.30 h. Espectacle gastronòmic per a tots els públics 
amb la final del IV Concurs de Cuina de proximitat Fira 
Q de Balaguer “De la nostra terra al plat”, organitzat 
per l’Assoc. Gastrobar i l’Assoc. Comerciants de 
Balaguer.

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ I HABITATGE

Dissabte 28 d’abril

10.45 h. Com entapissar un moble, a càrrec de Lo 
Tapi’s.
11.45 h. Rutina d’estiraments abans d’anar a dormir 
a càrrec del Raó dels somnis, conduit per Kenkou 
Fisioteràpia.
12.45 h. Tècniques amb pintura a càrrec de Decora 
Balaguer.
13.45 h. Presentació d’una vivenda modular, a càrrec 
de Ricart Real Arquitectes.
17.45 h. “Ecoresinas”, resina i microciment per obres 
i decoració, aplicacions a terra i façanes a càrrec de 
Davemport de Negocis SL.
18.45 h. Presentació en exclusiva del sistema de 
decoració de parets interiors i façanes sense obra, 
ràpid, fàcil i net, a càrrec de Big Mat Ochoa.
19.45 h. Demostracions de diferents tècniques de 
belles arts, aplicables a les manualitats a càrrec de 
Comercial Pintures.

Diumenge 29 d’abril

10.45 h. Presentació de la nova col·lecció de Parquets 
Egger 2018/2021, a càrrec de Fusteria Durany.
11.45 h. Demostracions de diferents tècniques de 
belles arts aplicades a les manualitats a càrrec de 
Comercial Pintures.
                        >>

El sector de l’automoció estarà en una 
carpa de 900 metres adossada al pavelló

Automòbils a la Fira

Fira Q no tanca al migdia i ofereix
servei de bar i música en directe

Zona de restauració

 L’ e s p a i  d e  b a r  d e 
l’Associació Gastrobar, 
estarà amenitzat  amb 
música amb directe els 
dos dies. Dissabte a les 
14 h, Walkin’ Roots, un 
duo acústic interpreten 
estils com el Jazz, el Blues, 
el Soul... A la festa de 
l’Expositor, hi haurà música 
dels anys 80 i 90 amb Dj. 
Lokito.
 Diumenge al migdia, 
amb el grup de jazz La 
Creme on Tour.

 Enguany el sector de 
l’automoció ocuparà per 
segon any consecutiu un 
espai important dins el 

marc de Fira Q.
 L e s  m a r q u e s  m é s 
representatives d’aquest 
s e c t o r  e s  t r o b a r a n 

exposades en una carpa  
d e  9 0 0  m 2 t o t a l m e n t 
tancada i decorada com 
una ampliació del pavelló 
o n  p r e s e n t a r a n  l e s 
darreres novetats i aniran 
acompanyades de preus 
compet i t ius  i  tancats 
pensats especialment per 
oferir-los a tots els visitants 
de Fira Q.
 E ls  concess ionar is 
estan preparant la millor 
col·lecció d’automòbils 
per satisfer les diferents 
necessitats dels possibles 
compradors, amb preus que 
només es trobaran aquests 
dos dies, essent un reclam 
més per Fira Q Balaguer. 
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SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ I HABITATGE

Diumenge 29 d’abril

12.45 h. Consell pràctics per rebaixar les factures de 
llum i gas, a càrrec de Fornés, SA.
17.45 h.  Adminstració de Comunitats en línia, a càrrec 
de Vidal Giné Administrador de Finques.
18.45 h. Com manipular una planta, demostració 
d’arranjaments i muntatges amb plantes i iniciació 
de com confeccionar rams i centres, a càrrec de Rapi 
Plant 1.
19.45 h. Tancaments i finestres Solglass a càrrec de 
Solglass.

PROGRAMA GENÈRIC FIRA Q

Dissabte 28 d’abril

10.00 h. Obertura Fira Q.
10.00 h. Inauguració XII Jornada Tècnica de la Mel, 
a càrrec de l’Il·lm. Sr. Jordi Ignasi Vidal, alcalde de 
Balaguer.
11.00 h. Inauguració oficial de Fira Q.
11.15 h. Presentació de la nova marca de Balaguer.
13.45 h. Lliurament de premis XI concurs “Reina de 
Mels”.
14.00 h. Cloenda de la Jornada de la mel, a càrrec 
del Sr. Joaquim Porcar i Coderch, Cap del Servei de 
Coordinació Territorial dels SSTT del DARP de Lleida.
14.00 h. Actuació de Walkin’ Roots a l’espai del 
bar, sector de Restauració i Oci, a càrrec de Kroma 
Espectacles.
20.45 h. Nit de l’expositor amb sessió de música dels 
anys 80, 90 .. a càrrec de Dj. Lokito. Llirament dels 
premis als millors estands per sectors, organitzat per 
L’Assoc. Comerciants Balaguer.

Diumenge 29 d’abril

12.45 h. Concurs de Coques de samfaina, organitzat 
per l’Assoc. Gastron. Cultural Comtat d’Urgell.
14.00 h. Actuació del grup de Jazz La Creme on Tour, a 
l’espai del bar, a càrrec de Kroma Espectacles.
18.00 h. Acte oficial de cloenda.
18.30 h. Gran final del IV Concurs de Cuina “De la terra 
al plat”, al sector de Restauració i Oci.

El sector de la construcció presentarà les 
principals novetats a la Fira de Balaguer

Sector de la construcció

Fira Q també té un espai dedicat per 
als més petits de la casa

Espai Petit Xef

 Fira Q també dedica 
un espai als més petits de 
la casa. Els dos dies de 
Fira Q, es podran fer varies 
activitats, així com tallers 
per aprendre a cosir, fer un 
atrezzo o cercar or com un 
autèntic buscador d’or del 
Segre... També contacontes 
i decoració de cupcakes.
 Diumenge hi haurà una 
vessant més culinària, amb 
esmorzars saludables amb 
Pera, cassoletes de pera i 
coca de samfaina.

 Fira Q Balaguer acollirà 
en el sector de la construcció 
i l’habitatge les empreses 
i firmes comercials més 
representatives del nostre 
territori que presentaran 
diferents novetats no tan 
sols en l’àmbit de la llar 
com poden ser el confort 
dels bons matalassos, o les 
noves tècniques de pintures, 
o els nous materials de 
construcció o els sistemes 
innovadors aplicats a les 
noves tecnologies... sinó 
també en l’àmbit de la 
construcció:  ens ensenyaran 
una vivenda modular que 
cadascú podrà adaptar a les 
seves necessitats.

Durant la fira es presentarà un habitatge modular 
que cadascú es pot adaptar a les seves  necessitats
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Centenars de persones van participar 
de les activitats de Encontats 2018

Encontats

La jornada festiva del diumenge ha estat valorada 
positivament per l’organització, el públic i els
paradistes que van oferir contes infantils

 La  regidora d’Empre-
sa de l’Ajuntament de 
Balaguer, Ester Guarné,  
es va reunir la setma-
na passada al Centre 
d’Empreses municipal 
(CEI Balaguer), amb  
Anna Maria Capdevi-
la i Josep Manel Bus-
queta, representants de 
Ponent Coopera per tal 
d’explorar possibles col-
laboracions.
 Po n e n t  C o o p e r a 
forma part de la Xarxa 
d’Ateneus Cooperatius 
p r o m o g u d a  p e r  l a 
Generalitat de Catalunya 
i  té  ent re  e ls  seus 
objectius  la promoció 
d e  l ’ e m p r e n e d o r i a 
cooperativa. En aquest 
sentit, s’ha acordat que 
Ponent Coopera oferirà 
des del CEI Balaguer  
or ientació,  suport  i 

L’Ajuntament es reuneix amb 
Ponent Coopera per buscar 
possibles col·laboracions

El CEI Balaguer i
Ponent Coopera volen 
trobar camins comuns 
per potenciar el
cooperativisme

assessorament a les 
persones que tinguin 
un projecte empresarial 
que pugui articular-
s e  a  t r a v é s  d ’ u n a 
societat cooperativa, 
acompanyant-les en tot 
el seu procés de creació.
 El CEI Balaguer i 
Ponent Coopera també 
es proposen treballar 
plegats en matèria de 
sensibilització i formació  
a Balaguer i la comarca 
sobre el cooperativisme 
com a  fórmula  per 
emprendre.

Un moment de la reunió

 Balaguer va clausurar 
la 3a edició de l’Encontats, 
el Mercat del conte infantil, 
amb un important èxit de 
participació tant en els 
tallers celebrats dissabte 
com en la jornada lúdico-
festiva adreçada a les 
famílies del diumenge.
 Segons la directora de 
la Biblioteca Margarida de 
Montferrat, Núria Arbós, 
el  públic es mostrava 
molt content per totes les 
activitats programades. 
També e ls  expos i tors 
estaven força contents pel 
nivell de vendes assolit tant 
per part de biblioteques 
com de públic. 
 Els protagonistes de 
l’edició d’enguany van ser 
els il·lustradors, que tenen 
un paper molt important en 
els llibres infantils.

La final de la X Gimcana Lingüística 
aquest dimecres al Teatre Municipal

Teatre Municipal de Balaguer

 Aquest dimecres, al Teatre 
Municipal, tindrà lloc la final de 
la X Gimcana Lingüística de la 
Noguera. Activitat organitzada 
pel Servei Comarcal de Català 
de la Noguera, està emmarca-
da dins del XXII Pla Comarcal 
de Dinàmica Educativa. Un 
concurs lingüístic que va diri-
git a l’alumnat de 2n ESO dels 
centres de la comarca.  En-
guany hi participen l’Institut 
de Ponts, l’Institut d’Almatà, 
l’Institut Ciutat de Balaguer, el 
Col·legi Vedruna i l’Escola Pia.
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 El tren històric que 
uneix Lleida i la Pobla 
de Segur s’ha posat en 
marxa aquest dissabte 
amb una ocupació pre-
vista del 98% i amb l’ob-
jectiu d’assolir els 7.588 
viatgers de la darrera 
temporada.
 Aquesta és la desena 
edició del Tren dels Llacs 
i es faran un total de 30 
viatges fins al novem-
bre. L’itinerari fa sortida 
de Lleida a les 10.40h i 
arriba a La Pobla a les 
12.35h. La tornada s’efec-
tua a les 17.00h i arriba 
a la destinació, Lleida, a 
les 19.00h.
 Durant el trajecte, els 
passatgers gaudeixen 
d’un paisatge singular 
per les comarques del 
Segrià, la Noguera i el 

Comença la nova temporada del 
Tren dels Llacs que vol superar 
els usuaris de l’any passat

Tren dels llacs

Els usuaris visiten el 
Segrià, la Noguera i 
el Pallars Jussà en 
el seu recorregut de 
Lleida a la Pobla

Pallars Jussà, que con-
formen la ruta
 Els viatgers poden 
optar per dur a terme un 
seguit de visites guiades, 
tant a la Pobla de Segur 
com a altres punts del 
Pallars Jussà, de singu-
lar interès turístic.
 A l’anada reben l’es-
toig de benvinguda, for-
mat per diferents produc-
tes gastronòmics locals, 
i a la tornada s’ofereix un 
tast de coca de recapte 
de Balaguer.

El 28 d’abril es celebra un concert de 
Fira J al pavelló Molí de l’Esquerrà

Nova associació comercial dels comerços 
de la zona del carrer Urgell

Nova associació comercial Carrer Urgell

 Durant aquest cap de 
setmana de la Fira Q, els 
joves tindran la possibilitat 
de gaudir de la nit del 
dissabte.
 Organitzat per l’àrea de 
Joventut de l’Ajuntament 
de Balaguer i l’Associació 
de Joves de la ciutat, el 
dissabte 28 d’abril tindrà 
lloc la 3a «Fira J Balaguer». 
Nit jove al pavelló del Molí 
de l’Esquerrà.
 Fira J consisteix d’un 
concert de música en directe 
amb el grup de versions 
«Band The Cool» i els dj’s 
Matt Lasong i Joan Roca, 
una iniciativa dels joves per 
omplir l’oci a la ciutat.

 Els comerciants de la 
zona del Carrer Urgell de 
Balaguer han creat una 
associació per dinamitzar la 
seva activitat comercial. En 
formen part els comerços 
del mateix carrer així com 
els pertanyents als carrers 
adjacents a aquest eix. 
  La presentació oficial 
es va fer aprofitant la Diada 
de Sant Jordi i, ubicant un 
espai al carrer Sant Crist, 
just davant del Bar Fleming 
durant tot el dia.

Band The Cool

Activitat pensada per ampliar les opcions d’oci a la 
ciutat en un cap de setmana de fira
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El Centre d’Interpretació de l’Or del
Segre a la Fira de Turisme B-Travel

 El Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre de Balaguer 
ha assistit del 19 al 22 
d’abril a la  Fira de turisme 
B-Travel de Barcelona, un 
esdeveniment que enguany 
arriba a la 26ena edició.  
  Dins de l’àmbit temàtic 
del B-Industrial, el Centre 
d’Interpretació de l ’Or 
del Segre de Balaguer ha 
donat  a conèixer l’oferta 
d’activitats familiars i 
educatives que ofereix, 
ha  rea l i t zat  d i ferents 
demostracions dels tallers 
de recerca artesanal d’or al 
públic i també han participat 
en di ferents  jornades 
professionals de turisme 
industrial i en sessions de  
networking i workshops 
a m b  To u r o p e r a d o r s  i 
Agències de viatges. Recerca de l’Or al riu Segre

L’equipament municipal del Museu de la Noguera ha 
donat a conèixer l’oferta d’activitats en família que 
ofereix i ha contactat amb agències turístiques

 S a r a  C l o s ,  d e 
l ’ e s c o l a  G a s p a r  d e 
Portolà i Jan Castells, 
de l’escola Mont-roig 
van resultar finalistes del 
premi «El menjar no es 
llença», de l’associació 
Espigoladors. Els seus 
relats i dibuixos formen 

part del llibre editat per 
a l’ocasió. Els premis es 
van donar al Cosmocaixa 
el passat diumenge 15 
d’abril. El Concurs era 
a nivell de Catalunya 
per  a  consc ienc ia r 
sobre el malbaratament 
alimentari.

Dos balaguerins, finalistes del 
premi “El menjar no es llença” 

Sara Clos, finalista del Concurs “El menjar no es llença”
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Montgai renovarà el seu enllumenat 
municipal amb tecnologia led

Montgai

Les obres es faran en dues anualitats, 2018 i 2019, 
amb un pressupost de 200.000 i 70.000 euros
respectivament dins del Pla de Barris

Tartareu prepara la 5a edició del
Festival Tartareu Flok
 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.

 L’ajuntament de Mont-
gai ha iniciat les tasques de 
renovació de l’enllumenat 
municipal, una actuació 
que es fa a través del Pla de 
Barris. 
 E l  nou  en l lumenat 
comptarà amb tecnologia 
led la qual cosa millorarà la 
il·luminació en alguns car-
rers alhora que suposarà un 
important estalvi energètic.
 Les obres es faran en 
dues fases, la més impor-
tant aquest 2018, amb un 
pressupost de 200.000 eu-
ros, i l’altra el 2019 amb una 
inversió en aquest cas d’uns 
70.000 euros.
 Els treballs són finan-
çats a través del Pla de 
Barris amb la qual cosa 
l’ajuntament només hi apor-
tarà el 25 % del cost total de 
l’obra.

Tartareu celebrarà la 5a edició del Tartareu Folk

 El dijous 19 d’abril  
va tenir lloc a Balaguer 
la 1a Trobada Esportiva 
de Cicle Mitjà d’Escoles 
Rurals de la Noguera 
organitzada pel Consell 
Esportiu de la Noguera 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Bala-
guer, que va cedir les 
instal·lacions de la ciu-
tat.
 La trobada va comp-
tar amb 300 participants 
del cicle mitjà de les es-
coles de la ZER Esperna-
llac, la ZER Serra Llarga, 
ZER Montsec, la ZER El 
Jonc, la ZER El Romaní, 
la ZER Argelaga, l’es-

cola L’Àlber d’Albesa, 
la Salvador Espriu de 
Vallfogona de Balaguer 
i l’escola Arnau Beren-
guer del Palau d’Anlge-
sola.
 Durant la jornada els 
infants van poder jugar 
a jocs tradicionals com 
les bitlles, la petanca, el 
mocador, els patacons, 
la cursa de sacs, el re-
collir pedres, estirar la 
corda, etc.
 Tant les escoles com 
els infants van valorar 
molt positivament la tro-
bada i esperen repetir-la 
l’any vinent per tornar-hi 
a participar.

300 infants a la 1a Trobada
Esportiva de Cicle Mitjà
d’Escoles Rurals de la Noguera

Foto de grups de les escoles participants
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 S’ha fet la presentació 
al Consell d’Alcaldes del 
Consell Comarcal del 
Grup Motor Comunitari 
de la Noguera. Un espai 
de coordinació entre ser-
veis i/o departaments que 
treballen temes comuni-
taris.
 Davant la necessitat 
d’abordar la salut comu-
nitària des d’una nova 
perspectiva, el CAP de 
Balaguer va proposar 
la constitució del Grup 
Motor Comunitari de la 
Noguera, amb la intenció 
que diferents departa-
ments de la Generalitat 
que treballen en l’àmbit 
comunitari trobessin com 
caminar junts.

Creació del Grup Motor
Comunitari de la la Noguera

Formen part del Grup 
Motor Comunitari els 
diferents
departaments de la 
Generalitat

 Actualment formen 
part del Grup Motor de 
la Noguera l’Àrea de Ser-
veis Socials del Consell 
Comarcal de la Nogue-
ra, Salut Pública de la 
Noguera, Centre de Re-
cursos Pedagògics de 
la Noguera i la Unitat de 
Gestió Assistencial de la 
Noguera de l’ICS (Bala-
guer, Artesa de Segre i 
Ponts).

Consell Comarcal, lloc de la presentació

Olicastelló de Gabriel Alsina de Castelló de 
Farfanya, medalla d’or als Estats Units

Nou premi per Olicastelló

Montgai ha celebrat aquest diumenge la 
desena edició de la Fira del sabó
 Centenars de persones 
han participat aquest diu-
menge a Net, la Fira del Sabó 
de Montgai, que enguany ha 
arribat a la desena edició, 
la primera que s’organitza 
després de que la població de 
la Noguera hagi obtingut el re-
coneixement d’Ofici Singular 
per part de la Generalitat de 
Catalunya.
 L’obertura de l’espai Lo 
Carreró i la nova ubicació de 
les parades, han sigut algunes 
de les novetats d’enguany.

 Olicastelló de Gabriel Al-
sina, de Castelló de Farfanya, 
ha rebut un cop més, un pre-
mi de renom internacional.
 Aquest any el seu oli ha 

Fira del sabó a Montgai

estat guardonat a Los An-
geles, guanyant la medalla 
d’or més important dels 
EUA.
 Va començar el 2018 

amb el premi Fruitat Verd 
Madur (Borges Blanques). 
Per tercer any consecutiu 
guanya la medalla d’or Ate-
nas (Grècia). Continua amb 
el premi Gran Menzione a 
Verona (Itàlia).
 La família Alsina suma 
un gran extens palmarès 
amb un total de 85 reconei-
xements per tot el món.
 Olicastelló un cop més 
demostra que el seu suc 
d’oliva és elaborat de mane-
ra especial, captivador per 
a tot tipus de gustos, amb 
una identitat pròpia per als 
paladars més exigents.
 Un producte de quali-
tat, saludable en molts dels 
sentits i sempre intentant 
que el consumidor gaudei-
xi, com els fabricants alhora 
de fer-lo.
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Os de Balaguer acollirà La Trobada de 
Campaners i la Fira de la campana

 Els propers dies 28 i 
29 d’abril, Os de Balaguer 
acollirà la XXXI edició de la 
Trobada de Campaners i la 
XX Fira de la Campana.
 Els actes començaran 
a partir de les 12 hores 
del dissabte amb l’inici de 
Festa amb un vermut de 
campaners seguit de la pre-
sentació del conte “L’Arnau 
i el seu avi campaner”.
 Els actes festius con-
tinuaran el diumenge 29 
d’abril quan durant tot el 
matí es celebrarà la Fira de 
la Campana pels carrers 
amb moltes activitats per 
als més petits. A partir de 
les 10 del matí es farà la 
recepció dels campaners i 
acte seguit es farà l’esmor-
zar de germanor que donarà 
peu a la Mostra de Tocs. 
 A les 12 del migdia hi 

Campaners

Durant tot el cap de setmana, els actes aniran
destinats als centenars de visitants tant de la
Trobada de campaners com de la Fira de la campana

haurà el bateig de les 4 
campanes foses l’any pas-
sat, i un toc especial d’Os 
de Balaguer per als presos 
polítics, un ball de basto-
ners de les Terres de Lleida, 
i seguidament es farà la 
Missa.
 Per acabar es farà el 
dinar popular a la pista 
esportiva, preparat per les 
mestresses del poble. A 
l’acabar l’àpat es farà el 

Campaners

lliurament d’obsequis als 
campaners i una placa al 
campaner de més edat.
 La cloenda correrà a 
càrrec dels bastoners de les 
Terres de Lleida.
 Durant el diumenge al 
matí hi haurà portes ober-
tes al Castell d’Os Malig-
num Castrum i Museu de 
Campanes de Catalunya i 
cloenda de l’exposició de 
primavera.
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CaixaBank obre a la ciutat de Balaguer 
una oficina del nou model Store

Lideratge en innovació 
en CaixaBank

L’entitat reforça el seu 
posicionament a Terres de 
Ponent, i posa en valor el 
seu lideratge en innova-
ció amb una oficina que 
prioritza la transparència 
i proximitat per donar res-
posta als comportaments 
i necessitats dels clients

 CaixaBank va obrir el 
passat dimarts, 10 d’abril, 
al centre de Balaguer una 
oficina del seu innovador 
model Store, amb l’objec-
tiu de reforçar el seu posi-
cionament a la ciutat. Les 
oficines Store representen 
un nou model d’atenció 
personal que es va iniciar el 
2013. CaixaBank té avui 183 
oficines d’aquest model a 
Espanya, fet que consolida 
l’entitat com un referent en 
innovació i en qualitat de 

servei. 
 La nova oficina Store 
Balaguer, situada al Passeig 
de l’Estació, 25, disposa 
d’una una superfície apro-
ximada de 405 m2. Compta 
amb 16 empleats i gestiona 
més de 12.500 clients.
 A la demarcació de Llei-
da CaixaBank disposa de 
quatre oficines nou model: 
dues oficines a Lleida, i una 

oficina a La Seu d’Urgell i 
Balaguer.
 Les oficines Store pre-
tenen donar resposta als 
comportaments i neces-
sitats dels clients actuals 
i aproximar-se al món del 
comerç retail, tot millorant 
l’experiència de compra 
del client dins de l’oficina. 
“L’estètica de l’oficina és 
completament diferent a 
la convencional, de la ma-
teixa manera que també 
canvia la relació entre els 
treballadors i els clients, 
als qui donem tot el prota-
gonisme”, comenta Albert 
Biosca, director d’àrea de 
negoci de CaixaBank a Se-
grià Nord.

 Les oficines Store 
són un pas endavant en 
l’estratègia d’innovació 
de CaixaBank, recone-
guda a nivell internacio-
nal com una de les enti-
tats líders en l’aplicació 
de les noves tecnologies 
en els serveis financers.
CaixaBank és l’entitat 
líder en banca retail a 
Espanya, amb una quota 
de penetració de clients 
particulars com a entitat 
principal del 26,7%. El 
banc presidit per Jordi 
Gual, i el conseller dele-
gat del qual és Gonzalo 
Gortázar, té prop de 16 
milions de clients al 
mercat ibèric i 5.397 ofi-
cines, la major xarxa co-
mercial de la península. 
Així mateix, és líder en 
banca electrònica amb 
15,5 milions de targetes 
en circulació i una quota 
de mercat per facturació 
del 23,3%.
 CaixaBank ha estat 
premiada amb el Premi 
DEC al Millor Projecte 
de Customer Journey 

per les seves oficines 
Store, per l’Associació 
per al Desenvolupament 
de l’Experiència de Cli-
ent (DEC). Aquest orga-
nisme ha valorat que, 
en aquestes oficines, 
els clients viuen una 
experiència diferencial 
que reforça els valors 
de qualitat, confiança 
i compromís social de 
CaixaBank.
 El 2017, l’entitat ha 
rebut el premi The Ban-
ker, publicació del Grup 
Financial Times, al Millor 
Projecte Tecnològic de 
l’Any pel llançament del 
xatbot d’imaginBank, 
un servei d’ajuda al cli-
ent per conèixer ofertes 
i descomptes exclusius 
basat en intel·ligència 
artificial. Així mateix, la 
revista Global Finance 
ha premiat CaixaBank 
com a Millor Banc Di-
gital a Espanya, Millor 
Banc Digital d’Europa 
Occidental 2017 i Millor 
Banc del Món en Social 
Media 2017.

La sucursal de Balaguer 
és la quarta del nou model 
de Caixabank a les
comarques de Ponent
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La Conca de Tremp-Montsec ja forma part 
dels Geoparcs mundials de la UNESCO

  La comarca de la 
Noguera, i especialment 
la població de Camarasa, 
és testimoni directe dels 
fets esdevinguts durant 
la Batalla del Segre ara 
fa just 80 anys. És per 
aquest motiu que des del 
centre Espai Orígens es 
volen sumar als diferents 

actes commemoratius 
amb motiu de l’aniversari 
amb la  conferència 
“Amb novetats en el 
f r o n t :  a p o r t a c i o n s 
des de l’arqueologia 
al coneixement de la 
Guerra Civil” a càrrec 
de Xurxo Ayán, el 19 de 
maig a les 18h.

L’Espai Orígens ofereix una
xarrada sobre la Guerra Civil

Espai orígens de Camarasa

Geoparc Conca de Tremp-Montsec

 L’ O r g a n i t z a c i ó  d e 
les Nacions Unides per a 
l’Educació, la Ciència i la 
Cultura (UNESCO) ha resolt 
que la Conca de Tremp – 

Montsec passi a formar part 
de la xarxa de Geoparcs 
Mundials de la UNESCO. 
Aquests es caracteritzen 
per ser territoris delimitats 

amb una especial riquesa 
geològica reconeguda a 
escala internacional, els 
quals compten amb un 
important patrimoni natural, 
històric i cultural.  
 El Geoparc de la Conca de 
Tremp – Montsec el formen 
19 municipis de 4 comarques 
lleidatanes: el Pallars Jussà, 
la Noguera, el Pallars Sobirà 
i l’Alt Urgell; i, conjuntament, 
superen els 2.000 Km². És 
una àrea amb un gran valor 
geològic i natural, que 
permet explicar com es van 
formar serralades com la dels 
Pirineus. Així mateix, també 
hi ha altres elements al 
territori que ajuden a explicar 
l’evolució de la vida, com per 
exemple, els milers de restes 
fòssils dels últims dinosaures 
que van viure a Europa i que 
es troben a la zona.
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“Remira”, una mostra dels alumnes del 
Ciutat de Balaguer a l’Ajuntament

Exposició “Remira”

 La Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament acull una mos-
tra, a través de la mirada dels 
alumnes de l’IES Ciutat de Ba-
laguer, una perspectiva nova, 
jove i fresca dels escenaris de 
la Guerra Civil a la ciutat, fins 
el proper mes de juny. 
 Es tracta d’un projecte 
c o n j u n t  d e l  C a m p 
d’Aprenentatge de La 
Noguera, l’IES Ciutat de 
Balaguer i el Museu de la 
Noguera. Els alumnes de 2on 
de batxillerat han fotografiat 
els espais on van ser preses 
les imatges que conservem 
d’aquell conflicte a Balaguer: 
la revolta iconoclasta del 36, 

Gemma Tribó, presenta el seu llibre
sobre la Guerra Civil

Presentació del llibre

l’entrada de les tropes feixistes, 
la voladura del pont de sant 
Miquel, els bombardejos 

damunt la ciutat, l’estada de 
la legió Còndor a Balaguer, 
entre altres.

 La Biblioteca Margarida 
de Montferrat va acollir la 
presentació del llibre “Avui 
per tu, demà per mi. El pacte 
a la recíproca de dues famí-
lies durant la Guerra Civil 
(1936-1939)” de Gemma 
Tribó. Doctora en Història 
Contemporània i professora 
de Didàctica de la Història a 
la Universitat de Barcelona 
(1977-2012). S’ha dedicat 
a la formació inicial de 
docents en el camp de la 
innovació de la didàctica de 
la història.

 La desena edició del 
concurs literari Ficcions 
ha presentat ja el seu 
llistat de finalistes. De 
les més de 900 històries 
completes que es van 
pujar durant el termini del 
concurs, el jurat, format 
per persones vinculades 
al món literari i de l’edu-
cació, ha seleccionat els 
168 grups finalistes: 94 
a Catalunya, 39 al País 
Valencià i 35 a les Illes 
Balears. 
 El concurs literari 
j u v e n i l  F i c c i o n s , 
l ’aventura  de  crear 
històries va tancar la seva 
desena edició el passat 
26 de març amb una 
participació rècord de 
3.593 participants d’entre 
14 i 18 anys d’arreu 
de Catalunya (2.424 
alumnes), País Valencià 

El concurs literari juvenil
Ficcions presenta els 168 
grups finalistes d’enguany

(553 alumnes) i Illes 
Balears (616 alumnes) 
provinents de 314 centres 
educatius diferents. 
 Per tal de cobrir tot 
el territori, el concurs 
Ficcions ha organitzat 
cinc actes de lliurament 
de premis que tindran 
lloc durant el mes de 
maig.
 És una iniciativa 
d e  l ’ A s s o c i a c i ó  d e 
Mitjans d’Informació i 
Comunicació (AMIC) 
p e r  p r o m o u r e  l a 
lectura i l’escriptura en 
català entre els joves 
dels territoris de parla 
catalana.
 L’AMIC representa 
a més de tres-centes 
publicacions en paper 
i  digitals fortament 
arrelades arreu del 
nostre territori.

Ficcions
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 L’enigma de l’ocell 
blau és una novel·la ne-
gra africana. En Kofi Atta, 
el plantador de cacau, ha 
desaparegut. L’han matat? 
Són despulles humanes, 
allò que han trobat a la 
seva cabana? Ho haurà de 
descobrir en Kayo, l’únic 
forense del país format 
a Anglaterra, fent servir 
mètodes irreprotxable-
ment científics. L’envia 
un inspector ambiciós 
amb ordres de convertir 
aquell cas de no res en un 
afer d’Estat. Però en Kayo 
escolta cada vespre les 
històries d’en Yaw Poku, 
l’últim caçador. Ell coneix 
les bèsties, els rius i els se-
crets de les famílies. Ell ex-
plica la història. Quan els 
homes es reuneixen a beu-
re vi de palma, de mica en 
mica es desgrana el relat 
d’un poble de dotze famí-
lies als boscos de Ghana, 
i comença la màgia... Una 
conjunció entre el món de 
la ciència. la tecnologia i la 
modernitat, i el món de la 
cultura tradicional, la su-
perstició i el misteri. Una 
novel·la, que passa per les 
grans ciutats i pels poblats 
tradicionals; per les pràcti-
ques científiques i per les 
tradicions ancestrals; per 
la cultura escrita i per les 
llegendes orals... 

 Al setembre de 1984 
un home s’allotja al Gran 
Hotel de Brighton amb 
un objectiu clar: posar 
una  bomba per matar 
Margaret Thatcher du-
rant la convenció anual 
del Partit Conservador. 
La història farà confluïr la 
vida d’en Moose, exatleta 
retirat i actual director ge-
neral de l’hotel, i la de la 
seva filla Freya, una ado-
lescent que es pregunta 
què fer amb la seva vida 
després d’acabar l’insti-
tut, amb la d’en Dan, un 
jove de l’IRA expert en 
explosius. Jonathan Lee 
es basa en un fet real 
per endinsar-nos amb 
elegància i humor en les 
vides afligides dels seus 
protagonistes, marcats 
per la frustració, la moral 
i el conflicte polític. 
 Aquest llibre ens re-
crea un atemptat històric, 
així doncs l’autor crea 
uns personatges ficticis i 
els col·loca al lloc i el mo-
ment en que succeeixen 
els fets. Relacions entre 
pares i fills, la quotidia-
nitat i les frustracions del 
dia a dia ens permeten 
posar-nos a la seva pell. 
D’una manera càlida ens 
mostra com la normalitat 
pot canviar en qüestió de 
segons.
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L’enigma de l’ocell blau
Autor: Nii Ayikwei Parkes
Gènere: Novel·la

 Plouen poemes! conté 
més de cent trenta textos 
poètics d’autors en llen-
gua catalana, clàssics i 
contemporanis: des de 
Montserrat Abelló fins a 
Olga Xirinacs, passant 
per Núria Albó, Joan 
Brossa, Josep Carner, Mi-
quel Martí i Pol, Miquel 
Obiols, Joana Raspall i 
quaranta autors més.
 Com que la selecció 
s’ha fet pensant en els in-
fants, fins i tot en aquells 
que encara no llegeixen, 
els textos contenen sem-
pre elements atractius per 
treballar i desenvolupar el 
llenguatge i la sensibilitat 
literària: repeticions de 
sons, jocs de paraules, 
rodolins, cal·ligrames, 
metàfores, històries ama-
gades…
 Un llibre que hauria 
de ser present a totes 
les aules,  biblioteques... 
i a totes les llars, pensat 
per entretindre al mateix 
temps que aprenen.
 Aquest compost de 
poemes, l’han portat 
a terme entre Vanessa 
Amat, M. Carme Bernal i 
Isabel Muntañà, editores, 
especialistes en literatura 
per infants i també Morad 
Abselam, il·lustrador, es-
pecialista en treballs per 
a públic infantil.

El gran salt
Autor: Jonathan Lee 
Gènere: Novel·la

Plouen poemes!
Autor: Tres escriptores
Gènere: Juvenil (+5)

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

Indesinenter
Tostemps

Ara que la cursa 
segueix inexorable
com sempre més ha fet, 
sabrem recomençar
si cal,
aquella antiga ruta
que mai hem deturat,
de peus ja mil·lenaris.

La solitud estreny llaços en groc
que encerclen mil preguntes.
Piràmides, Maslow, intrangigències
i reptes senyalats des de la infància
amb roses i colors.

Hi ha temples,
-aquells del vanitós déu de la guerra-
hi ha temples a dins seu
on s’idolatren
les velles exigències del seu jo.

Hi ha el jo de cadascú,
i el jo de la raó.
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Aquestes col·laboracions s’emmarquen en les
actuacions d’Obra Social que impulsa directament la 
xarxa financera de CaixaBank a Balaguer per donar 
resposta a les necessitats del seu entorn més immediat

L’Obra Social ”la Caixa” ha col·laborat amb 
12 entitats balaguerines durant el 2017

 Al llarg del 2017, la xar-
xa de CaixaBank va impul-
sar un total de 12 iniciatives 
d’Obra Social descentralit-
zada a Balaguer, amb una 
inversió de més de 60.000 
euros, que es concreten en:
 La lluita contra la po-
bresa i l’exclusió és actu-
alment una línia d’actuació 
prioritària per a l’entitat 
financera. A Balaguer això 
es concreta en accions 
com el suport al projecte 
AGAPE de distribució d’ali-
ments per als més necessi-
tats, les ajudes de beques 

menjador al Col·legi Àngel 
Guimerà de Balaguer, o la 
col·laboració amb Càritas 
Balaguer per donar suport 
als seus diferents progra-
mes.
 En el camp de la inte-
gració social destaca el 
programa d’ocupació de 
persones en risc d’exclu-
sió social de Creu Roja a la 
Noguera, la col·laboració 
amb l’Associació Estel per 
donar suport a les activi-
tats del centre, o l’ajuda a 
l’Ajuntament de Balaguer 
per la compra i instal·lació 

d’un elevador al Pavelló 
Esportiu de la ciutat, i la 
col·laboració amb l’Asso-
ciació de Familiars Amics 
Nens Oncològics per donar 
suport a la Festa Posa’t la 
Gorra amb l’objectiu de 
recaptar fons per als nens 
malalts de càncer.
 En quant a l’ajuda per 
a la conservació del patri-
moni arquitectònic, s’han 
invertit 1,2 milions d’euros 
en les 5 intervencions de 
la comarca: Església Sant 
Pere de Ponts, Santa Maria 
de les Franques, Santa Ma-
ria del Castell de Cubells, 
Sant Salvador i al Monestir 
de Santa Maria de Gualter. 
Donant continuïtat a 
aquest compromís, la Ge-
neralitat de Catalunya i 
l’Obra Social “la Caixa” 
han emprès la posada en 

marxa del programa Patri-
moni en Acció, una nova 
aposta per posar en valor 
alguns dels monuments 
més valuosos del patrimo-
ni català. Gràcies a aquesta 
nova iniciativa, s’actuarà al 
Reial Monestir de Vallbona 
de les Monges.
 A través de totes aques-
tes iniciatives, i gràcies a 
la confiança que dipositen 
els clients de CaixaBank 

a l’entitat, l’Obra Social fa 
patent el seu compromís 
amb Balaguer.
 Aquestes actuacions 
posen de manifest la raó de 
ser de l’entitat: el retorn a la 
ciutadania de part dels be-
neficis que genera l’activi-
tat financera per contribuir 
a la millora del seu entorn, 
promovent una atenció es-
pecial als col·lectius més 
vulnerables

Inauguració d’una exposició de Mariola
Roman a l’Escola Armengol de Balaguer

 Mariola Roman no pot 
recordar des de quan pin-
ta, com diu ella: ha nascut 
pintant.  Al llarg de la seva 
trajectòria artística ha re-
but formació, però bàsica-
ment ha anat evolucionant 

de forma autodidacta. Li 
agrada experimentar, bus-
car, estar al dia i anant 
construint les seves obres 
en funció dels seus estí-
muls i les seves vivències. 
El seu és un “jardí mental” 

Cartell de l’exposició

ple de color en el que per 
mitjà de les pintures a l’oli  
interpreta allò que veu  o  
que la impacta de forma 
realista,  encara que tam-
bé li agrada  l’abstracció. 
Darrerament es decanta 
pel  treball del  retrat  que 
li agrada enfocar des de la 
seva interpretació perso-
nal.  
 En la seva exposició a 
l’Escola Ermengol, veurem 
12 obres, només una mos-
tra, escollida amb cura, de 
la seva nombrosa produc-
ció, que va mostrar ja fa 
uns anys, a la Sala d’Expo-
sicions de l’Ajuntament de 
Balaguer.

L’exposicó s’inaugura el 
dijous dia 26 d’abril a 
les 8 de la tarda.
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Classificació
Primera Catalana

1. Sant Cristóbal .........62
2. Martinenc ................57
3. Almacelles ...............54
4. Viladecans ...............52
5. Sants ........................50
6. Lleida B ....................46
7. Rapitenca .................42
8. Balaguer  ................ 41
9. Borges ......................41
10. Andorra . ................40
11. Igualada .................40
12. Sant Ildefons .........39
13. Vista Alegre ...........35
14. Vilaseca ..................28
15. Alpicat  ...................25
16. Bellvitge .................24
17. Valls ........................24
18. Tortosa   ..................19

Golejadors del 
C.F. Balaguer

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

 El Balaguer tanca 
el cicle de 5 partits 
consecutius a casa 
amb 3 victòries davant 
Andorra, Igualada i 
Alpicat i dues derrotes 
davant Lleida i Rapi-
tenca.
 Aquests 9 punts 
han servit per aconse-
guir la tranquil·litat de 
la permanència.
 El porter Alfred 
amb les seves grans 
intervencions ha es-
tat un home clau en 
aquests resultats po-
sitius de l’equip.

Alfred

Propers encontres

29/04/2018  --  12’15 h.
Camp Municipal 

Sant Ildefons
Sant Ildefons| Balaguer

El Balaguer guanya a l’Igualada i perd 
davant la Rapitenca en un mal partit

Els balaguerins shan 
situat en la vuitena
posició amb 41 punts 
després de sumar 15 
dels darrers 21 punts

Gerard Angerri lluitant una pilota

Marc en una jugada d’atac

06/05/2018  --  17 h.
Camp Municipal de 

Balaguer
Balaguer| Valls

 Cinquè partit consecu-
tiu a casa, i derrota després 
de tres victòries del Bala-
guer, en un mal partit dels 
locals que mai es van trobar 
còmodes sobre el terreny de 
joc, i no van saber aprofitar 
les ocasions que van tenir.
 Els locals es van veure 

15/04/2018

BALAGUER 2 
IGUALADA        1
1BALAGUER 122/04/2018

BALAGUER 0
RAPITENCA 2

superats des del primer 
moment, i encara que Genís 
va poder inaugurar el mar-
cador en el primer minut, 
aquest no va ser el seu dia, 
i Peque de la Rapitenca va 
aprofitar un error defensiu 
per inaugurar el marcador 
en el minut 5.

 El Balaguer no va trobar 
el seu lloc i la Rapitenca a 
punt va estar d’ampliar el 
marcador en el minut 8, i en 
el 12 amb jugades calcades 
i que la defensa no va saber 
frenar. En el 29 arribaria el 
segon gol després d’una 
internada per la banda de 
Garrido que va acabar amb 
la passada sobre Peque en 
el punt de penal i marcaria 
el gol. Amb el 0 -2 es va arri-
bar al descans i encara que 
el Balaguer ho va intentar 
en els primers minuts del 
segon, Genís no va tenir 
sort en dues ocasions clares 
que va guanyar l’esquena 
del seu defensor però no va 
aconseguir batre al porter 
Josué. Adrià també ho va 
intentar des de totes bandes 
sense sort, i el partit es va 
trencar totalment amb les 

modificacions i Alfred, el 
millor del partit va salvar 
al Balaguer d’una àmplia 
derrota amb ocasions de 
Martínez i Garrido.
 Destacar el debut dels 
joves Porta i Bonet pel Ba-
laguer.
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 El segon equip del 
Club Tennis Taula Bala-
guer, el Balaguer Cudós 
Consultors va aconse-
guir l’ascens a la Divisió 
d’Honor Femenina en la 
fase celebrada a Collado 
Mediano (Madrid).
 Accedia a la fase 
com a segon del seu 
grup de Primera Estatal 
Femenina, per la qual 
cosa s’havia de creuar 
amb un tercer de grup. 
Però la sort va fer que, 
per sorteig, no hagués de 
disputar el partit de les 
10 del matí de dissabte, 
donada la baixa d’un dels 
participants.
 El dissabte a les 18h 
es veia les cares amb 
l’equip gallec Agrupación 
Deportiva Zas Aluminios 

El Balaguer Cudós Consultors 
de Tennis Taula aconsegueix 
l’ascens a Divisió d’Honor

Balaguer Cudós Consultors

L’ascens a la
categoria de plata, 
situa l’equip balaguerí 
entre un dels millors 
d’Espanya

Xeal, vencent per un clar 
4-0.
 En el darrer partit, 
Loredana Dorca, Gemma 
L ladonosa ,  C làudia 
Cejas i Vinyet Solans 
certificaven l’ascens 
davant el CTM Progreso, 
de Madrid, amb un 4-2 
que els donava la plaça 
per a la divisió de plata 
del tennis de taula estatal.
 E l  CT T Balaguer 
ha posat dos equips 
femenins a l’èlit.

Pepelu Ballester i Carmen Palacín
guanyadors de la Montsec Ultra Trail

Excel·lent retorn del tennista Antonio 
Carreño a la competició internacional

Antonio Carreño

 La 6a Montsec Ultra 
Trail (MUT) ha celebrat 
aquest cap de setmana 
a la Vall d’Àger una nova 
edició, en què una de les 
notes destacades ha estat 
l’estrena d’una distància, la 
Mitja Marató. 
 Pe p e l u  B a l l e s t e r  i 
Carmen Palacín han estat 
els guanyadors de la prova 
llarga, l’Ultra Trail, mentre 
que Carlos Bartrina i Oana 
Mihalcea han guanyat en 
la Marató i Jordi Torrelles 
i Lola Brusau han estat 
els primers vencedors de 
l’esmentada nova Mitja 
Marató. En total, la cita ha 
aplegat 300 participants.

 El Tennista balaguerí An-
tonio Carreño ha retornat 
amb plena forma a la com-
petició aconseguint arribar a 
les finals dels campionats de 
Saragossa, de tercera catego-
ria, caient al tie break davant 
Manuel González per 5/7, 6/4 
i 10/8, mentre que al de Lla-
franc, de Segona categoria va 
caure davant el francès Jean 
Georges per 3/6, 6/4 i 10/7 al tie 
break. Amb aquests resultats 
es col·loca entre els 60 millors 
del món +80.

Montsec Ultra Trail

El vencedor masculí va completar la prova en
gairebé 17 hores en una cita de 300 participants
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El Balaguer Villart Logístic de Tennis 
Taula acaba la lliga en tercera posició

 El passat dissabte el 
Balaguer Villart Logístic va 
obtenir una victòria més 
contundent del que es po-
dria esperar sobre l’Arteal, 
de Santiago de Compostela, 
amb la que li va prendre la 
tercera posició a la classifi-
cació de la Superdivisió.
 En el  pr imer part i t 
Yana Timina va fer una 
espectacular remuntada i, 
després d’anar perdent per 
0 a 2, va acabar guanyant 
a la romanesa Roxana 
Michaela Iamandi per 3 a 
2 (6-11, 9-11, 11-3, 12-10, 
11-8). El segon partit s’el 
va adjudicar sense jugar 
Svetlana Barkhtina, per 
lesió de la també romanesa 
Roxana Istrate, per 3 a 0 
(11-0, 11-0, 11-0). En el 
tercer Natalya Prosvirnina 
va haver de suar de valent 

Partit davant l’Arteal

Les balaguerines han guanyat amb claredat els tres 
darrers partits de la temporada i s’han classificat en 
tercera posició per darrera de Cartagena i Vic

per aconseguir imposar-se 
a Raquel Bonilla per 3 a 2 
(11-9, 8-11, 7-11, 11-3, 11-8).
Finalment, en el partit de 
dobles Timina i Bakhtina 
es van imposar clarament 
a Iamandi i Bonilla per 3 a 
0 (11-4, 11-5, 11-8), deixant el 
marcador en un inesperant 
4 a 0 contra un dels equips 
més forts de la lliga. Amb 
aquesta victòria sumada a 

Svetlana Barkhtina

la que van aconseguir a la 
pista del UCAM Cartagena, 
una setmana abans, les 
balaguerines van tancar 
el campionat el passat 
dissabte al pavelló del Molí 
de l’Esquerrà superant 
amb comoditat al Tecnigen 
Linares i classificant-se 
en tercera posició de la 
Superlliga femenina de 
Tennis Taula.
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El Centre Excursionista visita Montserrat 
de cap a cap el proper 13 de maig

Sortida a Montserrat amb C.E. Balaguer

 El proper diumenge 13 de 
maig el Centre Excursionista 
de Balaguer durà a terme 
la travessa longitudinal 
del massís de Montserrat. 
Començarà als peus de la 
seva emblemàtica Abadia i 
s’allargarà fins arribar a Can 
Massana, a la regió d’Agulles, 
a tocar d’El Bruc. La travessa 
és d’uns 11 km amb un 
desnivell positiu que ratlla 
els 1.000 m., amb corriols 
amagats on gairebé no hi 
arriba el sol, fonts “secretes”...

 Molt bons resultats 
en la 5a Jornada de la 
Lliga Catalana  Infantil 
i 7a Aleví disputat  a les 
instal·lacions  del CN 
Lleida. 
 En categoria Infantil 
f e m e n i n a  t e n i m  l a 
segona posic ió  per 
l’Aurembiaix Pifarré en 
els 50 i 100 metres lliures 
i també segona en els 200 
metres estils i 100 metres 
esquena,  l’Alexandra 
Papell  segona en els 100 
metres braça i tercera en 
els 100 metres braça, en 
infantil masculí destacar 
la segona posició de 
l’Aitor Morales en els 400 
metres lliures i tercera 
en els 200 metres lliures 
i  l’Àngel López segon 
en els 200 esquena i 
tercer en els 50 metres 
papallona.
 També en els relleus 
de 4x100 lliures masculí 
segona posició i  en 
el 4x100 estils femení 
tercera posició.

Excel·lents resultats dels
nedadors balaguerins a la 
Lliga Catalana infantil i Aleví

Arnau Pifarré, primer 
en els 1500 metres 
lliures, mínima estatal 
de la edat un any més 
gran

 En categoria masculí 
Aleví 2006 tenim com 
a resultats destacats 
en categoria masculina 
1a posició de l’Arnau 
Pifarré en els 1500 lliures 
(Mínima estatal de la 
edat un any més gran), 
en aleví 2005  la 2a 
posició per en Giulian 
Alecsandru en els 100 
lliures i 3a en els 1500 
lliures.
 En la Lliga Femení 
Aleví 2006 tenim la 3a 
posició per la Jasmin 
Peró en els 100 lliures i en 
el aleví 2005, 3a posició 
per la Berta Benseny en 
els 100lliures. En el relleu 
de 4x100 estils  masculí 
aleví 3a posició.

Nedadors balaguerins

La Marxa Trail Les Peülles 54 es
celebrarà el proper 13 de maig

Trail Les Peulles 54

La Trail trancorrerà pels pobles de les Avellanes, 
Vilanova de la Sal, Santa Linya i Tartareu, en un
recorregut puntuable per la Lliga de la Noguera

 El proper dia 13 de maig 
tindrà lloc la 6a Marxa – 
Traïl Les Peülles 54, la qual 
consta de dues curses que 
transcorren pels pobles 
de Les Avellanes, Vilanova 
de la Sal, Santa Linya i 
Tartareu.  Les dos són 
puntuables per a la Lliga 
de la Noguera. 
 La novetat d’aquest 
any és que el recorregut 
de les edicions anteriors 
s’inverteix i la direcció serà 
Les Avellanes, Tartareu, 
Santa Linya i Vilanova de la 
Sal. A més a més, s’inclou 
una tercera cursa de 12 km, 
Les Peülletes, la qual només 
constarà com a caminada 
puntuable per a La Lliga de 
La Noguera i transcorrerà 
de Les Avellanes a Santa 
Linya.
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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.

Més temps perdut (2)
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Doncs ja veieu com van 
les coses de la Catalunya 
que tots diuen s’estimen 
tant. Han passat més o 
menys dos mesos d’un es-
crit amb el mateix títol i tot 
està igual. El desgavell és 
gegantí i ridícul. I al meu 
parer no és que no hi hagi 
problemes polítics, que hi 
són i prou gruixuts, sinó 
que ara s’han afegit els tàc-
tics de cada partit i els eco-
nòmics.
 El PDeCat tan ben acos-
tumat a fer anar els diners 
amb abundància, ara veu 
que ERC vol assumir el 
80% de les Conselleries 
més grasses amb recur-
sos, i als antics i renovats 
(?) Convergents sols hi 

queden les més enflaqui-
des i poc vistoses. No n’hi 
ha prou per acontentar a 
la clientela. Per ells el su-
posat bon acabament de 
l’assumpte Puigdemont 
és la pura supervivència, 
i per això la seva pressió 
en groc per tot arreu. Re-
unions a la via pública de 
catorze i algun més. Per 
no perdre imatge ni color 
en el poc que tenen. De 
“presidentables”, en tenen 
no us càpiga dubte, el que 
passa és que aquest bon 
senyor de Puigdemont amb 
el seu “ego” tan desenvolu-
pat, a la  callada, vol noves 
eleccions que li donarien, 
segons el seu pensament 
i càlcul, l’ocasió de matar 

dos pardals amb un sol tir: 
Escombraria a ERC de la 
competència i li donaria un 
gran pes específic a la seva 
persona. El faria quasi into-
cable, cosa que jo no crec 
que passi mai. Un dia u al-
tre, a la curta o a la llarga 
farà el camí que sap l’espe-
ra.
 Per l’altre costat ERC, 
obrir la Caixa de Pandora 
amb la proclamació de la 
República Catalana, era la 
culminació del somni. I el 
Sr. Junqueras i la Sra. Ro-
vira, haguessin rebut tones 
de llorer dels seus simpa-
titzants. No ha pogut ser. 
Però no se’ls pot negar cap 
mèrit.
 Amb tots aquests som-
nis d’uns i altres, els ha 
importat ben poc el poble 
català. La pèrdua d’empre-
ses i al més viral divisió del 
seus habitants. Certament 
jo no veig cap gest per part 

dels independentistes de 
voler ampliar la base del 
suport al seu ideal, la seva 
seguretat va envoltada del 
record de tot el que s’ha 
perdut. De fer-se públics 
documents que anaven a 
cremar-se. D’agendes amb 
noms i continguts com-
prometedors. I amb els 
comptes intervinguts pocs 
euros al calaix. I per prime-
ra vegada una oposició a 
tot el que sigui separació 
d’Espanya per gent que no 
els agrada les aventures i 
menys amb aquesta classe 
de personatge, que fins i tot 
el Sr. Mas i el Pujol, accep-
taven la paraula ENGANY.
 Jo sento enveja com 
maniobren els del PNV. 
Davant de la possibilitat 
de perdre oportunitats i di-
ners pel seu poble, van dei-
xant de tibar la corda i van 
suavitzant postures que 
semblaven definitives de 

recolzament a Catalunya i 
contra el 155. Ara donant 
una lliçó de pragmatisme 
ple de política no es mos-
tren tan definitius. Per ells, 
els tres personatges que vi-
uen en la seva ànima i que 
viuen junts, dos descansen 
i el tercer cobra tot el prota-
gonisme: pel benefici dels 
seus administrats. Això els 
nostres no ho sabran fer 
mai, ni ara.
 Davant de tot el que ve-
iem jo us aconsellaria llegir 
una bona literatura d’hu-
mor. Don Camilo del Gio-
vanni Guareschi, un Tom 
Sharpe, per no oblidar a un 
Woody Allen o un Groucho 
Marx. Us evitarà pensar en 
les pallasades que ens es-
tan oferint.

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

Balaguer en recerca de nous
inversors
Josep M Castells i Benabarre, Impulsor d’ElMercadal.cat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 L'any 2012 l'Ajuntament 
de Balaguer va ser origi-
nal a l'hora d'innovar en 
les fires i en la legislatura 
actual ha pres una decisió 
intel·ligent a l'apostar no-
vament per una fira amb el 
distintiu 'Q' de qualitat.
 Fira Q és una bona mos-
tra de la vitalitat econòmi-
ca i social que té la ciutat 
de Balaguer (comerços, 
entitats, mitjans de comu-
nicació, organitzacions...) i 
que s'està consolidant per 
setè any consecutiu.
 Aquest any, a més 
d'aquesta edició especial 
de la revista que teniu a 
les vostres mans també 
podreu gaudir de la des-

filada de models, de l'ex-
posició d'automòbils, una 
gran oferta de productes 
gastronòmics arrelats a les 
nostres terres,etc.
 Una ciutat sense fires 
és difícil de sostenir eco-
nòmicament, ja que gran 
part de l'èxit d'una població 
és la promoció mitjançant 
fires i esdeveniments com 
els que tenim actualment. 
Cal seguir apostant doncs 
per nous sectors (entre 
ells la innovació i tecnolo-
gia, els videojocs, l'oci i les 
grans superfícies) .
 Tot i que a Balaguer de 
moment encara no hi ha 
indicis clars de millora eco-
nòmica s'ha de dir que ja fa 

temps que corren alguns 
rumors que s'han fet virals 
a internet i al carrer. Estic 
parlant dels rumors que 
van córrer nous hipermer-
cats i fins i tot l'obertura 
d'una discoteca al polígon 
industrial.
 La zona de l'antiga pa-
perera d'INPACSA i actual-
ment zona firal, com també 
els diferents polígons in-
dustrials són espais idonis 
per convertir-los en centres 
comercials de grans di-
mensions. De fet ja es va 
parlar en les darreres dues 
legislatures d'algun projec-
te urbanístic i de transfor-
mació econòmica. I crec 
sincerament que per aquí 
van les coses i sense un 
gran centre comercial po-
tent Balaguer no té futur, 
ja que és una demanda de 
les noves generacions que 
creixen a la ciutat.
 Un centre comercial de 
grans dimensions no s'hau-

ria de fer en cap cas amb in-
tenció d'acabar de "matar" 
el petit comerç d'aquí com 
alguns petits empresaris 
creuen que podria passar. 
S'ha de mirar cap a un nou 
model de grans superfícies 
pensant que bona part dels 
centenars d'empresaris de 
les botigues puguin instal-
lar-se allí.
 Crec que no s'ha de ti-
rar la tovallola. Al contrari: 
cal esprémer tot el potenci-
al que té la ciutat i cercar a 
nous inversors per retornar 
novament en una època de 
bonança econòmica amb 
idees "màgiques" propo-
sades pels mateixos ciuta-
dans que hi viuen i que la 
converteixin amb una ciu-
tat molt més singular del 
que és actualment.
 Trasllado la meva feli-
citació a La Paeria de Ba-
laguer, al nostre alcalde, la 
Diputació de Lleida, l'IM-
PIC, al teixit associatiu i els 

centenars de persones que 
hi participen d'alguna for-
ma i els encoratjo a seguir 
traçant aquest nou camí 
comercial per aconseguir 
que a curt termini fira Q 
sigui el millor aparador co-
mercial.
 Tant de bo les notícies 
que vagin sortint a la prem-
sa en un futur siguin molt 
optimistes i alhora certes 
que és el que realment 
volem tots. Mentrestant 
caldrà esmerçar-se molt 
més. Us desitjo amb mol-
tes ganes que l'optimisme 
i il·lusió sigui present en 
aquest nou certamen i que 
passeu una bona fira Q!

------------------------------------------
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Tot és a punt per a una nova edició del 
”Posa’t la gorra” pel càncer infantil

 El «Posa’t la gorra» 
2018 s’ha posat en marxa 
a Balaguer amb l’objectiu 
d’aconseguir 100.000 euros 
per lluitar contra el càncer 
infantil. El certamen soli-
dari es celebrarà  el proper 
cap de setmana del 5 i 6 
de maig, amb un programa 
que comptarà amb més ac-
tivitats de les que es van fer 
en l’edició de l’any passat. 
El «Posa’t la gorra» 2018 co-
mençarà el dissabte a partir 
de les vuit del vespre amb la 
segona «nit dels famosos», 
un espectacle de música, 
humor, màgia i monòlegs i 
en el qual també es farà el 
sorteig dels regals que diver-
sos famosos hauran donat a 
la campanya. 
 El show es farà al Teatre 
Municipal i costarà 10 euros. 

Dinar solidari del Posa’t la gorra

S’espera igualar la recaptació de l’edició de l’any 
passat que va ser de més de cent mil euros entre 
totes les activitats que van organitzar-se

 L’endemà, el diumenge, 
la festa continuarà amb 
la tercera edició de la 
cursa «Posa’t la Gorra», un 
esdeveniment que es farà 
al Parc de la Transsegre i 
que estarà dividit en tres 
modalitats; la de 10 i 5 
quilòmetres i la caminada 
popular de 3.
 Durant el matí també 
s’organitzaran fins a 130 

Nit dels famosos

activitats a la «Fira dels 
Somnis», una fira on es 
dóna tot i res es ven. Després 
de la matinal, el programa 
continuarà amb un dinar 
solidari que es celebrarà al 
pavelló Molí de l’Esquerrà, 
amb sorteigs d’obsequis, 
sessió de ball i com a novetat 
hi haurà un espai amb un 
grup d’animació per als més 
petits.
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Balaguer va celebrar la Diada de Sent 
Jordi amb actes per tota la ciutat

 El dia 29 d’abril se ce-
lebra mundialment el Dia 
Internacional de la Dan-
sa. Pel que fa a la ciutat 
de Balaguer, se celebrarà 
el  dilluns dia 30 d’abril. 
Enguany, com a novetat, 
la celebració es realitzarà 
en tres escenaris i hora-

ris diferents. A les 18.00 
h a l’Espai Xalet Mon-
tiu (dansa tradicional i 
folklore). A les 19.00 h a 
l’Espai Passarel·la (dan-
sa clàssica) i a les 19.20 h 
a l’Espai Lo Morter (dan-
sa moderna i contempo-
rània i hip-hop).

El dia 30 d’abril es celebra el 
dia Internacional de la Dansa

Dia Internacional de la Dansa

Sant Jordi a Balaguer

 Les parades de llibres i 
roses van ser les protago-
nistes absolutes de la festa 
de Sant Jordi. Al Passeig 
de l’Estació, a la Plaça Mer-
cadal i al carrer Sant Crist 
amb carrer Flèming, van ser 
els espais on es van poder 
veure les parades i gaudir 
de vàries activitats durant 
tota la jornada.
 Signatura de llibres, 
sardanes, teatre, una de-
mostració de cocció de 
ceràmica xinesa, tallers 
de punts de llibres i pintar 
dracs i roses, espectacles 
musicals familiars,  actua-
cions de l’escola de Música 
Municipal i una projecció 
de la pel·lícula Miss Dalí. 
També es va poder veure la 
3a edició de la Fira d’art al 
carrer a càrrec de l’Assoc. 
Grup d’Art 4.

David Marín Rubio, Marta Alòs i Neus Gili van signar 
llibres a la carpa de l’Associació de Comerciants 
ubicada al Passeig de l’Estació
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
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.
------------------------------------
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.
------------------------------------
ES TRASPASSA CA-
FETERIA amb terrassa 
al Passeig de l’Estació 
per no poder atendre. 
Molt ben situat i apte 
per qualsevol negoci. 
Raó: 602945736.
------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
NOIA JOVE ofereix 
repassos de Primària, 
Secundària i Batxille-
rat. També per cuidar 
nens/es. Disponibili-
tat matí/tarda. Raó: 
655694396.
-----------------------------------

SEÑORA  de 54 años, 
se ofrece para hacer 
trabajos de limpieza o 
para cuidar gente ma-
yor. Con experiencia. 
En Balaguer. Razón: 
620664644 (Montse).
-----------------------------------
ES REQUEREIX  per-
sona per departament 
de vendes en botiga 
de materials de cons-
trucció de la comarca. 
Amb nocions d’interi-
orisme i do de gents. 
Interessats enviar 
Currículum Vitae a: 
selecciobalaguer@
gmail.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.  Raó 
telèfon: 650422582.
-----------------------------------

ES FAN REPASSOS 
de llengua anglesa 
(Cursos: Educació Pri-
mària, ESO i Batxille-
rat). Raó interessats: 
698383277.
-----------------------------------
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
-----------------------------------
ES PRECISA cam-
brera per treballar en 
terrassa de cafeteria 
situada al Passeig de 
l’Estació, 29 de Bala-
guer. Interessades cal 
portar el Currículum 
personalment. Raó: 
602945736.
-----------------------------------

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.
-----------------------------------
ES VEN motoaixada 
per 220 euros. Raó: 
973447361.
------------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció 
de breus classificats, 
adreçar-vos a les nos-
tres oficines del c/ 
Sant Lluís, 36 entresol 
de Balaguer.
------------------------------------
------------------------------------
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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 19 d’abril a les 8 de la tarda del 26 d’abril  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 d’abril a les 8 de la tarda del 3 de maig  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 de maig a les 8 de la tarda del 10 de maig  MARCH

** 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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