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 L’Escola Municipal de Música i la Biblioteca Margarida 
de Montferrat de Balaguer han impulsat una activitat 
anomenada Jazz al pati, que pretén crear una plataforma 
per a joves intèrprets al Jazz i alhora apropar al públic 
balaguerí a un estil musical que barreja una rítmica pròpia, 
el blues principalment, amb una instrumentació genuïnes 
de les bandes de carrer (trompeta, corneta, clarinet, tuba, 
baix, bombo i platerets).
 Tot i que l’Escola Municipal de Música de Balaguer 
no genera actualment un número important d’alumnes 
de grau superior, la proposta també neix de la voluntat 
d’ensenyar als alumnes de Balaguer i a les seves famílies 
de les diferents possibilitats de desenvolupar-se en estudis 
musicals i, d’aquesta manera, vincular a  alumnes de grau 
superior de jazz i música moderna de diversos centres 
d’ensenyament superior dels Països Catalans.
 És per aquest motiu que en el programa de concerts 
de la Mostra Internacional de Jazz de Balaguer comptarà 
amb la participació d’alumnes d’escoles de grau superior 
que ja han presentat en forma de concert el seu projecte 
de final de carrera. La Mostra comptarà amb la participació 
del Taller de Músics, el Liceu i l’ESMUC del Principat i 
Musikene del País Basc.
 Tot i el format de Mostra, no pas de concurs, s’atorgarà 
un premi al millor intèrpret del Jazz al pati, gentilesa de la 
fundació privada Marguerida de Montferrato de Balaguer.
La programació del Jazz al pati – 2a Mostra per a Joves 
Intèrprets la formen un total de 6 concerts més les 
audicions, repartits entre els dies 14 i 19 de maig.  Un ampli 
ventall d’audicions que serviran per a que Balaguer es 
converteixi durant la propera setmana en la capital del Jazz 
de Ponent, en un escenari únic com és el pati de l’antiga 
Escola Pia de Balaguer.
 Jazz al pati celebra enguany la seva segona edició, 
després de l’èxit de l’edició de l’any passat, on els amants 
del jazz van gaudir d’un selecte repertori de concerts durant 
els tres dies del festival.
 Cal destacar el concert del divendres a partir de les 20 
hores amb  la Sant Andreu Jazz Band, que comptarà amb 
la col·laboració d’alumnes de vent de l’escola municipal 
de música de Balaguer. La formació de Joan Chamorro 
vindrà per segona vegada a la ciutat per tal de mostrar 
els joveníssims músics que periòdicament van sortint 
d’aquesta inesgotable pedrera. Músics molt joves que 
mostraran al públic el seu saber fer. 
 Bona setmana de jazz.

Jazz al Pati
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“Somriu Balaguer”, nou eslògan de la 
imatge turística de la ciutat

Nova imatge turística de Balaguer

 Balaguer va presentar 
en el marc de Fira Q, la nova 
marca i imatge turística de 
la ciutat sota l’eslògan de 
‘SomRiu Balaguer’.
 U n a  f r a s e  q u e  f a 
referència als somriures i 
al riu Segre amb l’objectiu 
de trobar una marca de 
ciutat que fos molt versàtil 
per cohesionar el teixit de 
tots els àmbits de Balaguer, 
com el comerç, la cultura, 
la solidaritat, joventut o 
l’esport, i que, a més, servís 
per vendre la imatge de 
ciutat, amb els actius i 
atractius de la ciutat de 
Balaguer.
 A part, també es va 
presentar un vídeo per 
donar a conèixer la localitat 
encarat als turistes.

La marca i imatge turística es va presentar en el 
decurs de la inauguració de Fira Q Balaguer, el
passat dissabte 28 d’abril als pavellons firals

Cristian Lapó guanyador del IV Concurs 
de Cuina de Proximitat de Balaguer

Concurs de Cuina

 La Fira va acollir el 
IV concurs de cuina de 
proximitat de Balaguer «De la 
nostra terra al plat», organitzat 
per Gastrobar amb la 
col·laboració de l’Associació 
de Comerciants de Balaguer. 
Enguany els plats havien de 
contenir la pera de Lleida. 
Els guanyadors han estat  
Christian Lapó,  amb una 
Truita Salmonada amb salsa 
de cítrics, i el segon premi per 
Jesús Gimena, amb un Tàrtar 
de truita de riu amb pera a la 
brasa.

 FIRA Q va tancar 
portes després de rebre 
la visita d’unes 18.000 
persones.
 El certamen, dinà-
mic, modern i amb una 
activitat continua, s’ha 
consolidat com una de 
les fires referents de les 
terres de Lleida aplegant 
120 expositors dels prin-
cipals 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, o 
el sector de l’automòbil, 
que annex amb una car-
pa, va tenir un especial 
protagonisme pels seus 
preus d’oferta per Fira.
 Van ser dos dies 
p l e n s  d ’ a c t i v i t a t s 
al voltant de FIRA Q, 
una fira que ha trobat 
l’equilibri perfecte entre 
modernitat, qualitat, 
tradició, dinamisme i on 
sempre han anat passant 
coses. Tot i el pont i la 

Fira Q 2018 tanca portes amb  
un total de 18.000 visitants 
durant el cap de setmana

Inauguració la Fira Q

Fira Q segueix
apostant per la
construcció i
l’habitatge, comerç i 
productes proximitat

pluja, la Fira va comptar, 
amb un nombrós públic.
 Durant els dos dies 
es van realitzar activitats 
ja consolidades a la fira 
com el IV Concurs de 
Cuina i la XII Jornada 
tècnica de la mel,  i 
amb activitats. Tallers, 
xarrades i demostracions 
als diferents sectors, que 
van omplir una graella 
plena d’activitats al 
llarg dels dos dies. Així 
com també l’espai del 
Petit Xef per als més 
petits, les desfilades de 
moda i la música en 
directe. Alguna novetat 
com el primer concurs 
de coques de recapte i 
samfaina.
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 Balaguer ha presentat 
un dels dos punts de 
càrrega per a vehicles 
e l è c t r i c s  a m b  q u è 
comptarà la ciutat. Fins 
ara només n’hi havia a 
Lleida i a la Seu d’Urgell.
 E l  r e g i d o r 
d’Urbanisme, Gerard 
Torres, s’ha mostrat 
molt satisfet per poder 
inaugurar aquest punt 
amb dos carregadors 
que ha qualificat de 
m o l t  i m p o r t a n t  n o 
només per una qüestió 
mediambiental  s inó 
perquè també ajudaran a 
donar a conèixer la ciutat 
de Balaguer.
 Per utilitzar el punt, 

Balaguer ja compta amb un 
punt de càrrega per vehicles 
elèctrics al Mercadal

Punt de càrrega de vehicles elèctrics

L’Ajuntament té
previst instal·lar-ne 
un altre a la vora de 
l’estació d’autobusos 
als Països Catalans

quan un vehicle elèctric 
arribi a Balaguer caldrà 
que els ocupants vagin a 
l’ajuntament a demanar 
la targeta de càrrega i si 
l’ajuntament està tancat 
caldrà trucar al telèfon 
973 44 52 00.
 El que s’ha inaugurat 
és el primer punt i segons 
ha recordat l’alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal, se’n preveu un altre 
a la zona de l’estació 
d’autobusos. Vidal també 
ha dit que, tot i que encara 
no hi ha un important 
parc automobilístic de 
cotxes elèctrics sí que es 
preveu que aquest vagi 
creixent en un futur i és 
important que Balaguer 
ja estigui preparada en 
aquest sentit.
 En  to ta l  e l  punt 
de càrrega ha costat 
prop de 4.000 euros, 
ja que pràctiment tota 
l’obra s’ha fet des de 
l’ajuntament.

Premien els millors estands dels
diferents sectors de la Fira Q 2108

Ricart Real Arquitectes premi sector Habitatge i Construcció

 Desprès de les valo-
racions i deliberacions 
del jurat, es va procedir a 
l’entrega dels premis als 
millors estands de la fira 
Q guanyadors.  L’entrega 
dels guardons va anar a 
càrrec de Jaume Saltó, 
president de Pimec Llei-
da, Anna Torres, secretaria 
general de Pimec Lleida 
i Ester Guarné, regidora 
de promoció econòmica. 
Els guanyadors del sector 
construcció i habitatge va 
ser Ricart Real Arquitec-
tes. Del sector producte de 
proximitat, Fundació Lactia 
Diferencia 2; del sector co-
merç i serveis, Le Coquett; 
el sector restauració i oci, 
Monestir Avellanes i del 
sector automoció Balaguer 
Motor i Garatge Astoria.

Els millors estands de cadascun dels sectors
representats a Fira Q van rebre el premi
corresponent del Jurat de la Fira

Balaguer es prepara per incorporar-se 
al projecte “Viles Florides”

Projecte “Viles florides”

 La ciutat de Balaguer 
prepara la seva incorporació 
al projecte Viles Florides amb 
l’arranjament de diverses 
zones verdes al Centre 
Històric, i el regal a tots els 
veïns d’aquesta zona de la 
ciutat d’una jardinera amb 
flors per posar-la al balcó. 
 Per  executar  aquest 
arranjament, l’ajuntament 
ha comptat amb els jardiners 
i el tècnic de medi ambient 
contractats en el darrer pla 
d’ocupació.
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El PAM present al II Seminario
Internacional de Astroturismo a La Palma

 El passat 20 d’abril 
els representants dels 
casals d’avis de la No-
guera van participar a la 
reunió preparatòria de la 
13a Trobada de la Gent 
Gran de la Noguera, que 
es farà el dia 9 de juny a 
Vallfogona, organitzada 
per l’Àrea de Serveis 

El proper 9 de juny, trobada 
de la gent gran a Vallfogona

La trobada de la gent gran es farà a Vallfogona

Seminari de Astroturisme a La Palma

 El Consell Comarcal de 
la Noguera, com a respon-
sable de la gestió del Cen-
tre d’Observació de l’Uni-
vers (COU), va ser convidat 

Socials del Consell Co-
marcal de la Noguera, 
a través del Pla Local 
d’Inclusió Social.
 E s  v a  c o m p t a r 
amb l’assistència de 
representants de 20 
casals de la comarca, i 
es preveu aplegar més 
de 300 persones.

al III Seminario Internacio-
nal de Astroturismo cele-
brat a l’illa canària de La 
Palma durant els dies 4 i 5 
de maig passats.

 La delegació estava for-
mada per la vicepresidenta 
del Consell Comarcal Sò-
nia Valero i pel responsable 
de gestió del COU Josep 
Vilajoliu que van explicar 
el model d’astroturisme o 
turisme de les estrelles im-
plementat al Montsec. 
 Al Seminari també hi 
van participar altres terri-
toris amb producte de tu-
risme astronòmic com Por-
tugal, Xile, Perú i España, 
així com representants de 
les certificacions Starlight 
i Dark Sky. 
 Els responsables del 
Consell Comarcal estan 
molt satisfets de que el 
PAM i el Montsec hagin 
aconseguit ser coneguts i 
reconeguts per altres terri-
toris i institucions de pres-
tigi internacional.
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 E l  P a t r o n a t  d e 
Turisme de la Diputació 
de Lleida, el Consell 
Comarcal de la Noguera 
(gestor del PAM), Renfe 
i l’agència de viatges 
TuiLleida han creat uns 
circuïts o itineraris a 
la carta aprofitant l’eix 
transversal  del  t ren 
AVE (sense passar per 
M a d r i d )  p r o c e d e n t 
de Sevilla, Córdoba i 
Màlaga.
 De moment se n’han 
creat i comercialitzat 
cinc, d’una durada d’entre 
5 i 7 dies. La presentació 
va tenir lloc a Sevilla el 
passat 26 d’abril en el 
marc al workshop que 
ACAVe va organitzar per 
a les agències de viatges 
i operadors d’aquella 
província. Van assistir 
per part del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
la Presidenta, Concepció 
Cañadell, el responsable 
de gestió del COU, Josep 

El Parc Astronòmic Montsec 
participa en l’oferta d’itineraris 
aprofitant l’AVE

Catàleg d’itineraris

Vilajoliu i el director de 
TuiLleida, Jaume León.
 La presentació va 
tenir molt bona acollida 
i molts operadors es van 
interessar i demanar 
detalls del producte, 
fins i tot en el mateix 
acte de presentació ja 
es va tancar la primera 
expedició d’un grup 
d’uns 40 professionals 
per a finals del mes de 
maig.
 Els cinc itineraris o 
circuïts tenen en comú 
que l’arribada i la sortida 
es fa des de l’estació de 
tren de Lleida, que un dia 
fan estada al Montsec, 
amb visita nocturna al 
COU i sopar astronòmic 
i que el dia d’arribada 
o sortida visiten la Seu 
Vella de Lleida. La resta 
de l’itinerari es completa 
amb visites a la Vall 
de Boí, la Vall d’Aran, 
Andorra, entre altres 
destins turístics. 

Espais Naturals de Ponent incorpora 
set nous espais i ja en suma 20

Secans de la Noguera

 Espais Naturals de Po-
nent creix i incorpora set 
nous espais naturals, que se 
sumen als 13 que ja en for-
maven part. Es tracta dels 
espais naturals de Valls de 
Sió-Llobregós, Aiguabarreig
Segre - Noguera Ribagor-
çana, Aiguabarreig Segre 
– Noguera Pallaresa, Els 
Plans de la Unilla, Serra 
Llarga – Secans de la No-
guera, Serra de Montsec 
i Vessants de la Noguera 
Ribagorçana.
 Espais Naturals de Po-
nent comptarà així amb un 
total de 20 espais naturals 
protegits i ampliarà la seva 
extensió i impacte sobre el 
territori ja que incorpora les 
comarques de La Noguera, 
La Segarra i el Segrià Nord.

Espais Naturals de Ponent comptarà així amb un
total de vint espais naturals protegits i amplia la 
seva extensió i impacte sobre el territori

La Grossa de Sant Jordi reparteix el 1r 
premi a Balaguer i al Palau d’Anglesola

El 1r premi de la Grossa venut per l’Estanc San Agustín

 El passat 27 d’abril es va 
celebrar el sorteig de la Grossa 
de Sant Jordi, enguany el 
primer premi ha estat el 
46023, i ha tocat a Balaguer 
i el Palau d’Anglesola.
 A Balaguer, l’Estanc San 
Agustín, del carrer Sanahüja 
ha sigut l’encarregat de 
repartir el premi guanyador, 
amb tres números venuts 
premiats.
 El proper sorteig de la 
Grossa de Nadal ja està a la 
venta i s’espera poder repartir 
sort també.
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 El passat 4 d’abril, el 
Consorci Grup d’Acció 
Local Noguera Segrià Nord 
va participar, juntament 
amb d’altres grups d’acció 
local, al «Evento Leader 
2018: Els Grups d’Acció 
Local com a motors de 
canvi» que va tenir lloc a 
Cuenca i en el marc del 
qual el GAL va presentar 
e l  p r o j e c t e  Fu t u r s 
Emprenedors Rurals 
(FER). 
 Els objectius d’aquesta 
jornada van ser analitzar el 
funcionament del Leader 
en l’actual període 2014-
2020, recollir reflexions dels 
GAL sobre la PAC post 2020, 
analitzar el funcionament 
d e  l a  C o o p e r a c i ó 

Presentació del projecte “FER: 
ensenyant a emprendre a les 
escoles rurals” a Cuenca

Leader 2018

Un projecte
transnacional que es 
va presentar al Evento 
Leader 2018 a la
ciutat de Cuenca

Leader Interterritorial 
i  t r a n s n a c i o n a l , 
donar a conèixer als 
GAL la  «Est ratègia 
de  Moderni tzac ió  i 
Diversificació Rural», 
difondre informació sobre 
les activitats relacionades 
amb els «Territoris Rurals 
Intel·ligents» i recollir els 
principals elements de 
debat sobre el paper dels 
GAL en la lluita contra el 
despoblament. 
 El Consorci Grup 
d’Acció Local Noguera 
S e g r i à  N o r d  h i  v a 
presentar el projecte 
Futurs Emprenedors 
Rurals (FER), un projecte 
de cooperació multilingüe 
(català, aranès, espanyol, 
estonià i anglès) que té 
l’objectiu de fomentar 
l’esperit emprenedor 
entre l’alumnat de 5è curs 
d’Educació Primària de 
les escoles ubicades en 
territoris rurals i enfortir 
les relacions entre nens, 
emprenedors i territori. 

Conferència sobre neuroprevenció 
“Pensa” a Camarasa a càrrec de Àspid

Xarrada a Camarasa

 L’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la 
Noguera a través del Pla 
d’Inclusió Social, amb el 
suport de l’Ajuntament de 
Camarasa, l’Associació 
«Germanor» i el Casal 
d’Avis d’aquest municipi, 
va organitzar a Camarasa 
l a  c o n f e r è n c i a  s o b r e 
neuroprevenció «Pensa» a 
càrrec de Neurolleida d’Aspid. 
 Aquesta conferència, 
que  va  comptar  amb 
l’assistència de 35 persones, 
s‘adreça a la gent gran amb 
l’objectiu de donar claus per 
a un envelliment saludable 
després d’explicar què és i 
com funciona la memòria, 
i per què es produeixen els 
oblits, els factors principals 
que ocasionen els problemes 
de memòria i com es pot 
mantenir amb forma.

La conferència comptà amb l’assistència de 35 
persones, adreçada a la gent gran amb l’objectiu de 
donar claus per un envelliment saludable

Os de Balaguer va celebrar la Trobada 
de Campaners amb diferents activitats

Trobada de campaners 2018

 El diumenge 29 d’abril es 
va celebrar una nova edició 
de la Trobada de Campaners 
a Os de Balaguer. 
 Per la festa d’enguany, 
el municipi d’Os preparà un 
toc especial de campanes 
per demanar la llibertat dels 
presos polítics. Desprès del 
bateig de les 4 campanes 
foses en l’anterior edició i 
la lectura d’un manifest,  el 
nombrós públic que omplia 
la plaça ha pogut escoltar el 
tot especial d’enguany. 
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 El dia 7 de maig co-
mença el termini per 
presentar les sol·licituds 
d’ajuts individuals de 
menjador escolar per al 
proper curs 2018-2019. 
Poden demanar aquests 
ajuts els alumnes ma-
triculats en els centres 
de la Noguera en 2n ci-
cle d’educació infantil, 
educació primària i edu-
cació secundària obli-
gatòria (des de P3 fins a 
4t d’ESO). El termini per 
presentar les sol·licituds 
finalitza el dia 25 de maig. 
 Per sol·licitar aquest 
ajut cal adreçar-se als 
ser veis socials dels 
Ajuntaments del municipi 
de residència on es 
recolliran les sol·licituds 
i la documentació que cal 
aportar. 
 Els requisits per ser-

S’obra el periode de
sol·licituds per les beques de 
menjador del curs 2018-2019

Destinat als alumnes 
de segon cicle
d’educació infantil, 
primària i secundària 
(De P3 fins a 4t ESO)

ne beneficiari es poden 
consultar a les bases, 
publicades al BOP 84, de 
2 de maig de 2018, i també 
a la web del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
a l’apartat d’Impresos 
i documents del Tauler 
d’anuncis.
 El Consell Comarcal 
d e  l a  N o g u e r a  h a 
tramès a tots els centres 
escolars de la Noguera la 
informació sobre aquesta 
convocatòria perquè la 
facin arribar directament 
a les famílies del centre.

Una productora de tele es compromet a 
recuperar el cinema de Penelles

Penelles

L’Escola de Menàrguens celebra la
segona Festa de la Primavera

Menàrguens

 El passat 22 d’abril, l’es-
cola Joan Ros i Porta de 
Menàrguens va celebrar la 
2ª Festa de la Primavera. 
Enguany van fer una tallers 
per grans i petits, van esce-
nificar la Llegenda de Sant 
Jordi, van ballar unes danses 
amb els capgrossos que van 
crear el curs passat (la Mena 
i la Cucafera), van fer un 
dinar popular i van acabar la 
festa ballant Zumba. Van col-
laborar l’ajuntament, l’Ampa 
i l’Assoc. de Dones la Clau.

 Una productora de 
televisió, que el proper 
mes de  maig  gravarà 
un programa a Penelles 
aprofitant la popularitat 
del Gargar Festival, s’ha 
compromès a rehabilitar 
l’antic cine de la població, 
tancat des de fa 14 anys. 
 Així ho ha confirmat  
l’alcalde de Penelles, Eloi 
Bergós, que ha assenyalat 
també que la productora no 
només centrarà el programa 
en aquest municipi sinó 
també en altres indrets de 
la comarca de la Noguera.
 L’antic cine de Penelles 
s’ubica en un immoble de la 
família Vilaltella al centre de 
la població.

L’antic cinema de Penelles està situat en un immoble 
propietat de la família Vilaltella

Beques menjador
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres
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Les vuit muntanyes
Autor: Paolo Cognetti
Gènere: Novel·la

De tot cor
Autor: Anna Gavalda 
Gènere: Novel·la

On s’han amagat les 
notes de piano?
Autor: Alfredo Asensi
Gènere: Infantil (+6)

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

Indesinenter
Retrat oníric

Miralls del llac enllà
retornen les imatges:
L’ombra de la nit 
en tenda de campanya, 
acudits vells,
foc i rondalles.
El crit de la marmota,
i un vent entossudit
que arriba a l’ànima.
Hi ha la fita altiva
de testimoni.
Senyals,
silencis,
tendreses a la pell,
quan s’obre l’alba.

Corriols al seu davant,
apunten cims. Cada dia la vida va 

llançant aleatòriament 
notes musicals de forma 
desordenada. N’hi ha que 
són alegres, n’hi ha que 
són tristes, n’hi ha que 
són sorolloses i n’hi ha 
que són estranyes. La par-
titura la vas formant amb 
aquelles que et són dona-
des i amb aquelles que 
somnies quan tanques 
els ulls. I al final tens... La 
música de la teva vida!
 Un deliciós àlbum 
il·lustrat amb la músi-
ca com a protagonista i 
unes il·lustracions sorpre-
nents, gairebé dalinianes.
 Un llibre que va dirigit 
a infants a partir dels sis 
anys que et mostra com la 
música n’és d’important 
en les vides. Com una me-
lodia et pot aportar felici-
tat o tristesa, o més estats 
d’ànims, el que està clar 
és que la música tots la 
rebem de diferent manera 
però és una eina per sen-
tir.
 El llibre ve acompa-
nyat amb il·lustracions 
que com sempre fan més 
àgil una lectura i ens fan 
arribar més lluny amb di-
buixos sorprenents que 
els més petits gaudiran 
de ben segur.

 En Pietro és un noi de 
ciutat, solitari i una mica 
sorrut, que estiueja als 
Alps italians. En Bruno és 
fill d’un paleta de la zona, 
una persona que només 
coneix les muntanyes i 
que pastura les vaques del 
seu oncle. Estiu rere estiu, 
en Pietro i en Bruno for-
gen una profunda amistat, 
però, amb els anys, els ca-
mins dels dos amics se se-
paren... Qui dels dos hau-
rà après més de la vida? 
El que ha recorregut les 
muntanyes de tot el món 
o el que només ha pujat 
al cim més alt? Un viatge 
vital que ens parla de la 
necessitat d’escapar-se a 
la naturalesa, en constant 
recerca d’un camí que du-
gui a la pròpia identitat.
 Un diàleg entre pare 
i fill en què se’ns fa en-
tendre que, si vivim sub-
mergits en el riu de la 
vida, el futur no és a la 
desembocadura cap on 
s’escola l’aigua, com po-
dria semblar, sinó a la 
font d’on brolla. És a dir, a 
l’aigua que encara ha de 
mullar-nos. Perquè estem 
dins del riu. Un llibre do-
blement útil: la ficció ha 
de servir per eixamplar la 
vida.

 «Podria dir que és 
un recull de set novel-
les curtes, però jo no ho 
veig així. Per a mi, són 
gent. Autèntica gent. 
Perdó, gent autèntica. 
Hi ha la Ludmila, el Paul 
i el Jean, i la resta no te-
nen nom. Tots parlen per 
intentar veure-hi clar, es 
despullen, surten de la 
seva closca, confien i 
viuen a cor obert. No 
tots ho aconsegueixen, 
però el sol fet de veure 
com ho intenten m’en-
tendreix». Profunda, di-
recta, tendra, humana 
i irònica, De tot cor és 
una oda a totes aquelles 
persones que saben re-
conèixer les seves feble-
ses, afronten la vulnera-
bilitat i en el dia a dia es 
treuen la cuirassa per 
mostrar-se al món tal 
com són.
 El fil conductor la 
solitud i l’emoció: la 
felicitat d’escriure, el 
fet de trobar-se amb un 
desconegut, l’amistat 
de dues dones, la desco-
berta meravellosa de la 
paternitat... tot un seguit 
d’actituds tendres i hu-
manes que ens fan sortir 
de la closca individual 
per cercar els altres. 
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CaixaBank ha inaugurat
l’oficina de nou model Store 
a Balaguer 

Inauguració de la nova oficina

Balaguer celebra el Dia Internacional de la 
Dansa en tres espais de la ciutat

Dia Internacional de La Dansa a Balaguer

El Col·legi Vedruna guanyadora de la 
Gincama Lingüística de la Noguera

Col·legi Vedruna guanyadors de la Gincama Lingüística

 El dimecres 25 d’abril va 
tenir lloc al Teatre Municipal 
la final de la X Gimcana 
Lingüística de la Noguera. 
Els alumnes de 2n d’ESO de 
l’Institut de Ponts, l’Escola 
Pia, l’Institut d’Almatà, el 
Col·legi Vedruna de Bala-
guer i l’Institut Ciutat de 
Balaguer han participat en 
un concurs de diverses pro-
ves sobre llengua catalana.
 L’equip guanyador va 
ser el Col·legi Vedruna de 
Balaguer.

 El passat dilluns 30 d’abril, 
Balaguer va celebrar el Dia 
Internacional de la Dansa. 
Enguany es va fer en tres es-

cenaris i horaris diferents. A 
les 6 de la tarda a l’Espai Xalet 
Montiu, dansa tradicional i 
folklore amb les actuacions 

de  l’Esbart Dansaire Castell 
Formós, Fem Música, Sempre 
viva la Noguera, Grup de co-
untry Punta i Taló, Hermandad 
Rociera de la Noguera - Aires 
del Sur i Amics del Country de 
Balaguer.
 A les 19.00 h a l’Espai 
Passarel·la dansa clàssica 
amb Companyia de Dansa 
Montse Miret, La Xemeneia, 
Espai de Dansa, i finalment 
a partir de les 19,20 hores 
a l’Espai Lo Morter els 
estils de dansa moderna, 
contemporània i hip-hop amb 
l’actuació dels grups Idansa, ; 
Aula municipal de Gimnàstica 
Rítmica, Companyia de Dansa 
Montse Miret i la Xemeneia, 
Espai de Dansa.

 El director territorial de 
CaixaBank a Catalunya, 
Jaume Masana, i l’alcalde 
de Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal han inaugurat l’ofi-
cina Store Balaguer en 
un acte que va tenir lloc 
aquest passat dilluns, hi 
van assistir més de 200 cli-
ents.
 A la inauguració també 
hi han estat presents la pre-
sidenta del Consell Comar-
cal de la Noguera, Concep 
Cañadell, i diversos regi-
dors de l’Ajuntament de 
Balaguer.
 A la demarcació de 
Lleida, CaixaBank disposa 
de quatre oficines nou mo-
del: dues oficines a Lleida, i 
una a La Seu d’Urgell i Ba-
laguer.
 Durant l’acte, l’alcalde, 
Joan Ignasi Vidal, va agrair 
a CaixaBank que  hagués 
triat Balaguer per acollir 

una oficina innovadora 
com la Store. Jaume Ma-
sana, per la seva banda, 
va destacar que l’objectiu 
final de la nova oficina és 
oferir el millor servei als cli-
ents de la ciutat.
 Les oficines Store re-
presenten un nou model 
d’atenció personal que es 
va iniciar el 2013. Caixa-
Bank té avui 197 oficines 
d’aquest model a Espanya, 
fet que consolida l’entitat 
com un referent en innova-
ció i en qualitat de servei.
 La nova oficina situada 
al Passeig de l’Estació, 25, 
va obrir portes el passat 
10 d’abril i disposa d’una 
una superfície aproximada 
de 405 m2 compta amb 16 
empleats i gestiona més de 
12.500 clients, amb horari 
de dilluns a dijous de 08.30 
a 18.30 i divendres de 08.30 
a 14.30 h.
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Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................63
2. San Cristóbal...........62
3. Viladecans ...............58
4. Almacelles ...............57
5. Sants ........................51
6. Lleida B ....................49
7. Balaguer ................. 47
8. Igualada ...................46
9. Rapitenca .................45
10. Andorra . ................45
11. Borges ....................44
12. Vista Alegre ...........39
13. Sant Ildefons .........39
14. Alpicat ....................31
15. Vilaseca  .................29
16. Bellvitge .................25
17. Valls ........................24
18. Tortosa   ..................19

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià ................. 18
2. Genís ................ 10
3. Putxi ................... 7
4. Mikel ................... 4
5. Galcerán ............. 3
6. Joan .................... 2
7. Pau ...................... 1
8. Gerard................. 1
9. Carlos ................. 1
10. Víctor ................ 1

 Amb 4 gols en els 
dos partits últims, 
Adrià  Fernández ja 
en porta 19 i es situa 
com a màxim golejador 
del grup segon de la 
Primera catalana, su-
perant a Roland Garros 
del Martinenc que en 
porta 18.
 Adrià Fernández 
tot i estar cinc jorna-
des sense jugar per 
sanció, ha recuperat el 
terreny perdut i a falta 
de tres jornades per la 
finalització del campi-
onat pot aconseguir el 
pitxitxi.

Adrià

Propers encontres

13/05/2018  --  12’15 h.
Camp Municipal 

Can Vinader
Vista Alegre| Balaguer

El Balaguer guanya al Sant Ildefons i 
al Valls i es situa setè a la classificació

Els homes de Jordi Belló 
van capgirar el marcador 
en els dos partits en que 
van començar perdent i 
acabaren guanyant

Pau lluitant al mig del camp

Putxi en una jugada d’atac

20/05/2018  --  17 h.
Camp Municipal de 

Balaguer
Balaguer| Viladecans

 El Balaguer va aconse-
guir sumar tres punts més 
davant un Valls sentenciat 
que va cremar les seves 
poques oportunitats de 
salvació al Municipal de 
Balaguer.
 El primer temps va co-
mençar amb un joc molt 
obert i amb dos equips que 

29/04/2018

S. ILDEFONS 1 
BALAGUER 2
1BALAGUER 106/05/2018

BALAGUER 3
VALLS 2

buscaven marcar per agra-
dar al seu públic els locals 
i per intentar el miracle dels 
visitants que estan en zona 
de descens. El Valls va tenir 
la sort de marcar primer en 
el minut 15, quan un malen-
tès entre la defensa i Alfred, 
va servir perquè Miranda 
envies una vaselina que 

amb Alfred avançat servia 
per inaugurar el marcador. 
Però un minut més tard, 
Adrià rematava de cap una 
centrada de Pau per acon-
seguir l’empat.
 El jove Angerri va poder 
avançar el Balaguer en el 
minut 35, però el seu xut el 
va aturar bé Clavé. I en el 
41, una internada de Simó 
va ser tallada per Víctor 
dins l’àrea, i l’àrbitre va 
assenyalar un rigorós penal 
que transformaria Gómez 
tornant a avançar el seu 
equip. 
 En el segon temps, el 
Valls es va dedicar a de-
fensar el resultat, cosa que 
va aprofitar el Balaguer 
per estirar les seves línies. 
Isaac va tenir l’ocasió d’em-
patar al 69, i en el 79 va ser 
Adrià qui després de diver-

sos rebutjos va aconseguir 
marcar el gol de l’empat i 
el segon en el seu compte 
particular.
I quan ja es donava l’empat 
per bo,  Genís va marcar 
el tercer, donant la volta 
al marcador en temps de 
descompte.
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 El Club Tennis Bala-
guer ha acollit del 22 al 
29 d’abril i dins del circuit 
Bronze de la Federació 
Catalana de Pàdel un 
campionat en el que s’hi 
van inscriure un total de 58 
parelles, 32 de femenines i 
26 de masculines, essent 
un record de parelles ins-
crites femenines a la pro-
víncia de Lleida, i des de 
l’any 2012 mai s’havia re-
gistrat tantes inscripcions 
amb un torneig d’aques-
tes característiques a la 
província de Lleida.
 El torneig masculí, 
molt disputat va ser gua-
nyat per la parella formada 
per  Jordi Sànchez i Xavier 
Pijuan, mentre que en el 
campionat femení, les 
guanyadores van ser la 
parella formada per Yas-
mine Trigueros i Marina 

El Club Tennis Balaguer ha 
acollit diferents campionats 
de pàdel i tennis a l’abril

Campionat de Pàdel

Jordi Sànchez i
Xavier Pijuan i
Yasmine Trigueros i 
Marina Balcells,
guanyadors de Pàdel

Balcells.
 D’altra banda, en el 
Torneig Juguem celebrat 
el dissabte 28 d’abril a la 
tarda, a les pistes del Club 
Tennis Balaguer i amb una 
inscripció de 40 tennistes, 
procedents del Club Ten-
nis Balaguer, Sicoris Club, 
Club Tennis Monzón, Club 
Tennis Alcarràs i Club 
Tennis Alpicat.
 Aquest campionat 
era per tennistes nascuts 
entre el 2006 i el 2010. La 
jornada va acabar amb un 
berenar.

La balaguerina Natàlia Bernat guanya la 
cursa de 5 kilòmetres de Torrefarrera

Sortida de la Cursa

La Sentiu acollirà una nova edició de la 
Cursa de la Serp, el 20 de maig

Presentació de la cursa

 La Cursa Popular de 
Torrefarrera que la passada 
setmana va arribar a la seva 
sisena edició, va tenir com a 
guanyadors de la cursa de 10 
quilòmetres a Jordi Trepat i 
Noemí Aumedes. La cita 
va aplegar 600 participants 
entre les curses atlètiques i 
les curses infantils que van 
celebrar-se a continuació.
 Pel que fa a la cursa 
curta de 5 quilòmetres, el 
vencedor masculí va ser 
Gerard López (Club Triatló 
Prosan) amb un temps de 
16.25.  En l’apartat femení, 
triomf de Natàlia Bernat 
(Runners Balaguer), amb 
un temps de 21.22.

A la Cursa Popular de Torrefarrera hi van participar 
un total de 600 atletes entre totes les categories

 El proper 20 de maig la 
Cursa de la Serp de la Sentiu 
de Sió arriba a la seva 4a 
edició. Consta de dos proves 
de 5 i 10 km i que enguany 
en la modalitat de cursa són 
puntuables per a la Lliga de 
Ponent. A més s’organitzen 
curses infantils, des dels 3 
fins als 14 anys.
 Enguany, s’hi ha inclòs 
un recorregut d’inclusió 
social, d’1 km de distància, 
apte per a persones amb 
mobilitat reduïda.
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 La ciutat de Balaguer 
va acollir al Pavelló In-
pacsa la Trobada Final 
d’Escoles de Bàsquet 
de l’RT de Lleida el pas-
sat dissabte dia 5, on 
van participar prop de 
90 equips dels diferents 
clubs de bàsquet que 
formen part de la Re-
presentació Territorial 
a Lleida de la Federació 
Catalana de Basquetbol 
amb jugadors nascuts de 
l’any 2012, o posteriors, 
fins al 2006.
 L ’ A l c a l d e  d e 
Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal  va mostrar  la 
seva satisfacció perquè 
Balaguer hagi tornat 
a  ser  la  seu  de  la 
Trobada Final d’Escoles 
de Bàsquet.  D’altra 
banda, el president de 
l’RT de Lleida, Ferran 

Balaguer va acollir una nova 
Trobada Final d’Escoles de 
Bàsquet de Lleida

La trobada amb
moltes activitats pels 
participants, també 
va acollir el recapte 
d’aliments

Aril, va posar l’accent 
en la consolidació de la 
Trobada Final d’Escoles 
a Balaguer un acte que 
«posa punt final a tota 
l’activitat de promoció de 
la Federació per aquesta 
temporada».
 També hi van estar 
presents la Regidora 
d’esports i joventut de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
Gemma Vilarasau, el 
Pr e s i d e n t  d e l  C l u b 
Bàsquet Balaguer, Antoni 
Salud, el Director de 
Càritas Balaguer, Miquel 
Trilla.

Antonio Carreño s’imposa al memorial 
Roberto Vizcaino al Club Tennis Barcino

Antonio Carreño

 El tenista balaguerí, 
Antonio Carreño, de 81 anys, 
va proclamar-se campió del 
Memorial Roberto Vizcaino 
del Club Tennis Barcino, 
campionat  de tercera 
categoria, i que li han donat 
un total de 80 punts, que el 
situen al lloc 50 del món.
 Carreño es va imposar a 
la final a Manuel González 
per un contundent 6/4 i 6/0, 
després d’haver-se desfet en 
semifinals de Josep Serra per 
un doble 6/1.
 Ara fa un parell d’anys 
que va retornar a les pistes 
després d’un any i mig 
allunyat de les pistes i podria 
jugar el campionat d’Espanya 
a Mallorca.

Antonio Carreño va imposar-se clarament a la final a 
Manuel González per 6/4 i 6/0

Albert Hermoso aconsegueix la mínima 
pels Mundials dels EUA

Albert Hermoso

 El genet Albert Hermoso 
va aconseguir els passats 
21 i 22 d’abril a Vairano, 
Itàlia, la puntuació mínima 
internacional per participar 
als Jocs Eqüestres Mundials 
que es disputaran de l’11 al 23 
de setembre a Tyron, Carolina 
del Nord, on hi haurà en joc 
també, les primeres sis places 
olímpiques per als Jocs de 
Tòquio 2020.
 Hermoso va aconseguir 
la plaça al concurs de tres 
estrelles de Vairano muntant 
Nereo CP amb una 14a 
posició i una puntuació de 
52,5 . Tot i haver aconseguit 
la mínima, no té assegurada 
la participació a Tyron, ja que 

Espanya compta amb sis 
genets amb la marca exigida 
per la Federació Internacional 
per a les cinc places que té 

cada país. Serà la Federació 
Hípica Espanyola qui decidirà, 
a l’agost, quins genets hi 
participaran.

Trobada d’Escoles de Bàsquet
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Nedadors balaguerins al Trofeu Diputació 
de Barcelona i al Sant Jordi

Nedadors balaguerins

 L’equip júnior, infantil i aleví 
del CEN Balaguer participà al 
Trofeu Diputació de Barcelona 
i en el Trofeu Sant Jordi en 
piscina olímpica de 50 metres 
a les instal·lacions del CN 
Mediterrani de Barcelona 
amb més de 400 nedadors de 
tota Catalunya. Aurembiaix 
Pifarré campiona en la prova 
de 50 papallona, l’Ares Perera 
tercera en els 400 lliures i la 
Núria Pallé 3a en els 50 braça.
 En el Trofeu Sant Jordi, en 
categoria infantil femenina 
Aurembiaix Pifarré, medalla 
d’argent en els 100 lliures i en 
aleví la Berta Benseny argent 
en els 100 esquena.

 La 6a Marxa-Trail Les 
Peülles 54, se celebrarà 
a q u e s t  d i u m e n g e 
i  t ranscor re rà  pe ls 
pobles de les Avellanes, 
Vilanova de la Sal, Santa 
Linya i Tartareu. És un 
recorregut circular amb 
l’objectiu de donar a 
conèixer aquests pobles 
i paisatges de la comarca 
de la Noguera mitjançat 
la pràctica de l‘esport.
 Amb dos recorreguts 
que passen pels quatre 
pobles del municipi de 
les Avellanes i Santa 
Linya. Els participants 
podran escollir entre un 
traçat de 54 quilòmetres i 
1.932 metres de desnivell 

La marxa-Trail Les Peülles 
54 d’enguany es celebrarà el 
proper diumenge 13 de maig

Marxa Les Peülles (imatge de 2017)

Com a novetat
d’enguany presenta 
una nova cursa de 12 
quilòmetres puntuable 
com a caminada

Sor Lúcia Caram oferirà una conferència 
sobre ajuda als més desfavorits

Sor Lúcia Caram

positiu acumulat i un 
altre de 34 quilòmetres 
i  1 . 1 1 9  m e t r e s  d e 
desnivell. Com a novetat 
en aquesta 6a edició 
s’afegeix una tercera 
cursa de 12 km amb 
un desnivell d’uns 200 
metres a la població de 
les Avellanes que només 
serà puntuable com a 
caminada dins la Lliga 
de la Noguera.

 La Penya Barcelonista 
de Balaguer organitza una 
conferència a càrrec de la 
coneguda Sor Lúcia Caram, 
el proper dijous 24 de maig, 
a partir de les 8 de la tarda, 
a la Sala d’Actes de l’Ajun-
tament de Balaguer.
 La xarrada es titula 
#invulnerables, que és un 
projecte d’ajuda als més 
desfavorits i d’igualtat 
d’oportunitats per a tothom 
en col·laboració amb la Fun-
dació del FC Barcelona.
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Doble victòria dels equips sèniors del Club 
Bàsquet Balaguer el passat cap de setmana

Q2 Consultors Balaguer

L’equip sènior femení del Club Bàsquet Balaguer 
ocupa la tercera plaça, empatat amb el segon
classificat i a dues victòries del líder

13 edició del Campus de Futbol i
bàsquet de Rialp del 24 al 30 de juny

Tecni Camp dels Pirineus

 Del 24 al 30 de juny,  
torna el Tecni Camp dels 
Pirineus 2018, un campus 
esportiu de futbol, bàsquet 
i futbol sala, que dirigeix 
Juanjo Tenorio amb Dani 
Valls i Francesc Almira, a la 
localitat pallaresa de Rialp.
 Enguany arriba a la seva 
tretzena edició, organitzat 
pel Club Futbol Vallfogona 
amb el suport del Club 
Bàsquet Balaguer i el Club 
Futbol Sala Balaguer.
 Els joves participants  
d ’ e d a t s  c o m p r e s e s 
entre els 6 i els 16 anys 
p r a c t i q u e n  l ’ e s p o r t 
escollit en dues sessions 
diàries d’entrenament i 
tecnificació, una de matí 
i una de tarda, al camp 
municipal de gespa natural 
de Rialp, els de futbol i al 
pavelló esportiu de Sort els 
de futbol sala i bàsquet. 

 Els nois i noies de 6 a 16 
anys a més de practicar els 
esports escollits practiquen 
altres esports i activitats de 
lleure en plena natura amb 
monitors especialitzats i 
molt experimentats en la 
pràctica esportiva.
 L e s  i n s c r i p c i o n s 

marxen a molt bon ritme 
i es preveu que es puguin 
tancar a finals de maig 
per tal de poder organitzar 
els equipaments i tot el 
material necessari per al 
bon desenvolupament del 
Tecni Camp dels Pirineus 
de Rialp.

 L’equip sènior femení 
del Club Bàsquet Balaguer 
va guanyar, aquest passat 
dissabte a l’Escola Pia 
Agui les  per  50-42 ,  en 
partit disputat al pavelló 
Poliesportiu de Balaguer. 
Amb aquesta  v ictòr ia 
continuen terceres de la 
classificació, empatades 
amb el segon classificat, el 
Barna A i a dues victòries 
del lider, el Joventut Les 
Corts B. Aquest dissabte 
tornaran a jugar a casa, a 
partir de les 18,30, davant 
del Vilanova.
 P e r  a l t r a  b a n d a , 
l’equip masculí també va 
aconseguir una important 
victòria a domicili a la pista 
del Calafell, per 58-71 i el 
proper dissabte visitaran la 
pista de La Selva A.

 La desena edició de 
la Marxa Cicloturista 
M o n t s e c - M o n t s e c ,  
que es celebrarà el 
proper dissabte 19 de 
maig a Balaguer,  es 
presenta en un acte 
oficial a l’Ajuntament 
de Balaguer, amb la 
presència de l’Alcalde 
Sr. Jordi-Ignasi Vidal, 
membres de l’ajunta del 
Club Ciclista Balaguer  
Jordi Ribalta, Miquel 
Canfranc i Josep Capità.
 L’organització de 
la marxa confirma que 

Mil participants a la Montsec-
Montsec del proper 19 que 
arriba a la desena edició

Amb tres recorreguts, 
un de 190 km, un de 
140 km i un de 80 km, 
per carreteres de la 
Noguera

enguany s’arribà als 1000 
inscrits amb un període 
de menys de 40 dies. 
Les inscripcions ja estan 
tancades i per quart any 
s’ha posat un topall de 
màxim 1000 inscrits que 
obeeix al desig de la 
marxa Montsec-Montsec 
de no ésser ni la més 
gran ni la més important, 
però si que vol ésser la 
més ben valorada pels 
cicloturistes que fan el 
calendari català de les 
23 marxes organitzades 
sota el paraigües de la 
FCC. Així ho corroboren 
les enquestes internes 
q u e  f a  l a  F C C  a l s 
cicloturistes, les quals 
l’assignen des de fa 
5 anys com la marxa 
mes ven valorada i 
organitzada de les de 
bicicleta de carretera.

Instantània d’una passada edició
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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.

Un demà diferent
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ja fa molts dies que un 
nacionalista discret i mo-
derat, (que també n’hi ha), 
em va dir que la data de 
les eleccions del desembre 
passat, les havia escollit i 
“aconsellat” la Comunitat 
Europea al Sr. Rajoy. Ara 
he escoltat una altra versió: 
“les seves eleccions al Ra-
joy li han sortit malament”. 
Li vaig respondre, que a 
Ciutadans li han anat molt 
bé. Que cadascú ho enten-
gui com vulgui, que de se-
gur donarà  la satisfacció 
corresponent.
 Sembla ser que abans 
del 22, Catalunya tindrà 
Govern, i es deixarà sense 
efecte el 155. Potser ja era 
hora.
 Encara que jo pugui 
tenir els meus dubtes en 

quan pot durar aquest de-
sitjat Govern. Segons els 
números publicats la majo-
ria depèn de vots dubtoses 
que es puguin donar i que 
contin. De banda no cal 
pensar que el Sr. Puigde-
mont no vulgui continuar 
essent la referència única 
de tots aquests moments 
en que ell tan hi ha contri-
buït. Per de moment la tan 
anomenada Mesa del Par-
lament (amb majoria inde-
pendentista), ha començat 
les seves actuacions que 
s’ha de veure on acabaran: 
No acceptar certes notifica-
cions de Tribunals (de qual-
sevol), normalment por-
ten conseqüències, i aquí 
de segur que hi seran. Si 
anem continuant en aques-
tes postures maximalistes, 

crec que no s’haurà fet res 
per solucionar aquest de-
sagradable “impàs”que ja 
massa temps que dura.
  Si es continua depre-
ciant a l’oposició, s’hauria 
de tenir present que di-
rectament s’està ofenent 
als seus votants, que tor-
naran aportant el seu vot 
més convençuts que mai 
i la única possibilitat que 
tenen per poder continu-
ar respectant i conservant 
les seves arrels i principis. 
No cal dir que els afectats 
de la marxa d’empreses de 
la nostra terra, saben molt 
bé a qui donar la culpa. I 
aquesta trencadissa en la 
convivència costarà molt 
de temps a mig arranjar-se. 
Perquè d’una humiliació i 
una ofensa, i en aquest cas 
concret, una es sent humi-
liada i l’altra ofesa, poca 
cosa bona es pot esperar.
 D’errades per arribar 
on som n’hi ha hagut per 

 Benvolgudes i benvol-
guts, des de la Comissió 
Organitzadora ens volem 
adreçar a tots els que us 
heu implicat a la festa 
Posa’t la gorra d’aquest 
diumenge 6 de maig, con-
cretament a les instituci-
ons, patrocinadors, col-
laboradors, responsables 
de tallers, voluntariat… 
per expressar-vos el nostre 
agraïment. Sense vosaltres 
l’èxit d’aquesta nova edició 
no hauria estat possible.  
Gràcies.
 Comentar-vos que el 
resultat final ha estat es-
pectacular, més de 7.000 
gorres venudes, prop de 
6.000 inscrits a la cursa 
caminada; un dinar que 

Moltes gràcies
Comissió organitzadora de Posa’t la Gorra 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

es va tenir que tancar amb  
quatre cents comensals i 
una Fira dels Somnis amb 
130 tallers que transmeti-
en encant, rialles, il·lusió, 
somnis... als milers d’in-
fants i adults que l’omplien 
completament l’av. Països 
Catalans, la plaça Pau Ca-
sal i el carrer Pere III. I tot 
plegat per fer possible una 
recaptació provisional al 
voltant dels 93.650 euros.  
Balaguer i la Noguera han 
donat la millor mostra de 
la seva solidaritat envers al 
càncer infantil i tots vosal-
tres n’heu estat els verita-
bles artífex.
 Som conscients que hi 
ha aspectes a millorar, que 
en el trajecte de la feina 

les dos parts, i grosses. 
Uns per no saber entendre 
que tants agravis un dia u 
altre sortirien a flor de pell. 
Que la compensació feta 
per l’Estat era pura misèria 
en comparació a l’aportat 
per Catalunya. La solidari-
tat entre comunitats s’ha-
via d’haver cuidat i vigilat 
d’una manera escrupulosa. 
No hi pot haver tants “viva-
les” a l’esquena dels matei-
xos de sempre.
 Els altres no volen re-
conèixer el mal que han 
fet amb tot el dit “procès”, 
llargament covat i parit, 
fruit d’una caparroneria 
de “referèndum o referèn-
dum” per aconseguir uns 
escarransits vots de la CUP. 
I des d’aleshores vivim dins 
un cainisme total, amb re-
sultats incerts i aprensius. 
S’hauria d’escollir un Pre-
sident. Com més indepen-
dent de partits millor. Que 
tingui la capacitat d’expli-

car tot el que no s’ha d’ex-
plicar, per exemple, que no 
es pot confondre un fracàs 
amb una derrota definitiva. 
Que ens pugui tornar a tots 
tal com érem. Que esbor-
ri tota etiqueta que s’hagi 
pegat a coses i persones. 
Amb molta intel·ligència 
i poca eufòria. Acceptant 
que no es poden separar 
avui per avui, i esperant 
que no hi hagi venjança. 
Res de defenses numanti-
nes, que sols deixen runes. 
I no perdre ocasions per 
anar a Madrid, i parlar, i tor-
nar a parlar per demà tor-
nar-ho a fer. Si no es canvia 
de tàctica i d’estratègia, res 
es podrà aconseguir. I serà 
el moment com deia un co-
lumnista: “el gran moment 
dels escarabats”.

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

feta potser hem comés 
errors que ens hauria 
agradat que no s’hagues-
sin produït, però els pro-
blemes amb la meteoro-
logia que hem tingut en 
aquests darrers dies no 
ens han ajudat gens. No 
obstant creiem que l’es-
forç realitzat ens ha satis-
fet en escreix.
 Us encoratgem a aju-
dar-nos per fer possible 
una quarta edició de Po-
sa’t la Gorra l’any vinent.  
Us mantindrem infor-
mats.
 Ha estat un plaer  
compartir aquest projecte 
amb tots vosaltres.

----------------------------------------
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 Jazz al Pati, l’activitat 
que organitzen conjunta-
ment l’Escola Municipal 
de Música i la Biblioteca 
Margarida de Montfer-
rat de Balaguer, amb la 
voluntat d’ensenyar els 
projectes musicals de jo-
ves valors de les escoles 
superiors de música mo-
derna i jazz, es celebrarà 
a la ciutat de Balaguer 
del 14 al 19 de maig al 
pati dels antics escolapis, 
edifici on està ubicat ac-
tualment, tant l’Escola de 
Música com la Biblioteca.
 Aquest any, serà la 2a 
Mostra de Jazz i, seguint 
en la línia de l’any passat, 
hi participaran alumnes 
d’escoles superiors de 
música moderna i jazz de 
Catalunya amb la novetat 
d’una escola convidada: 
l ’escola superior de 

L’Escola de Música organitza 
una nova edició de Jazz al 
Pati, del 14 al 19 de maig

Jazz al Pati al pati dels antics Escolapis

Tots els concerts a 
partir de les 8 del 
vespre, són gratuïts i 
hi haurà de servei de 
bar pels espectadors

m ú s i c a  d ’ E u s k a d i , 
Musikene.
 L’altra de les novetats 
de la present edició és la 
proposta didàctica que 
s’adreçarà a estudiants 
de secundària i de l’Escola 
Municipal de Música 
de Balaguer. Per als 
estudiants de secundària 
dels centres educatius 
d e  B a l a g u e r  s ’ h a n 
programat uns concerts 
comentats d’història del 
jazz els dos primers dies, 
concretament, els dies 14 
i 15 de maig.

Fira Cultural a l’Escola Àngel Guimerà 
amb tota la comunitat educativa

Fira cultural a l’escola Àngel Guimerà

 El passat dijous dia 19 
d’abril l’escola Àngel Guime-
rà va realitzar una fira cultu-
ral, en la qual va participar 
tota la comunitat educativa 
de l’escola.
 El  motiu de la f i ra 
fou l’acte de cloenda del 
projecte interdisciplinari que 
han estat realitzant al llarg 
de 15 dies. El projecte girava 
entorn les diferents cultures 
que conviuen diàriament a 
l’escola. El món a l’escola, 
nom del projecte, ha estat 
l’eix central sobre el qual 
s’han anat treballant la 
procedència dels nens i 
nenes i de les seves famílies, 
trets d’identitat de cadascun 
d’aquests orígens, plats 
típics, vestuari i rituals.

Balaguer celebra el diumenge 20 de 
maig la IX Biennal Gegantera

Biennal Gegantera

 El proper diumenge 20 
de maig, Balaguer acull la 
IX Biennal Gegantera de 
gegants i capgrossos.
 A les 10.30 h arribada de 
colles. A les 11.00 comença-
rà la cercavila pels carrers 
de la ciutat. A les 13 h ar-
ribada a la plaça Mercadal 
i a les 13.15 gran ballada i 
lliurament del record de la 
biennal. La festa acabarà 
amb un dinar de germanor 
al Molí de l’Esquerrà.

 Així doncs, i per donar 
a conèixer a les famílies tot 
el que els seus fills i filles 
havien treballat aquests dies, 
es va organitzar la fira, en la 

qual hi havia una zona de 
jocs, un photocall, una zona 
on es feien trenes i henna, 
una zona gastronòmica, una 
desfilada...
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Vora deu mil persones han participat en 
els diferents actes del Posa’t la gorra 2018

 La festa del «Posa’t la 
gorra Balaguer 2018”,  que 
va acollir un seguit d’ac-
cions de sensibilització i 
recaptació en pro del càncer 
infantil i juvenil, va aconse-
guir, aquest cap de setmana 
passat, una de les majors 
mobilitzacions de la història 
recent de la nostra ciutat. 
 La festa va iniciar-se 
el dissabte dia  5 amb La 
nit dels famosos, amb una 
gran assistència de públic 
de totes les edats que van 
gaudir d’un espectacle que 
combinava l’actuació de 
diferents artistes del món 
del cant, de l’humor, de 

la màgia, de la música... 
i amb un sorteig  d’uns 
cent-c inquanta regals 
lliurats per famosos de 
diferents àmbits: clubs 
i esportistes espanyols i 
estrangers, musics,  pintors, 
escriptors... que havien 
o fer t  a  l ’o rgani tzac ió 
objectes personals signats 
per poder aconseguir una 

Posa’t la Gorra 2018

millor recaptació. 
 El diumenge dia 6 a les 
10 del matí, es va fer la cursa/
caminada solidària amb 
una inscripció al voltant de 
les 6.000 persones, totes 
elles amb la seva gorra i 
samarreta comprada el 
mateix dia o uns dies abans.
 La diada es va acabar 
amb un dinar solidari, un 
sorteig de regals oferts pels 
comerços i un ball fi de festa 
amenitzat per un conjunt 
orquestral.
 C a l  d e s t a c a r  l a 
col·laboració de més de 
setanta empreses, que amb 
unes subvencions pactades, 
van ser promocionades 
mitjançant unes pancartes, 
que aquest any van ser 
penjades a les baranes 
del pont nou, donat que la 
riuada no va permetre fer 
el mur de la generositat a 
l’entorn del riu Segre.

 El diumenge a partir 
de les 11 va iniciar-se  
la 3a Fira dels somnis, 
al llarg de l’Avinguda 
Països Catalans i fins 
l’Avinguda Pere III, un 
espai obert i gratuït on es 
dóna tot i no es ven res.
 Uns 350 voluntaris 
van oferir als infants i 
joves 130 activitats lú-
diques i educatives que 
s’agrupaven per espais: 
equitació, falconeria, 
quads, esports, tallers de 
manualitats, de ciències, 
jocs populars, actuaci-
ons musicals, manifesta-
cions de cultura popular, 
demostracions de balls i 
un llarg etcètera.
 En aquesta fira, amb 
una assistència superior 
a les 10.000 persones, 
hi destacaven com a 

La Fira dels Somnis va acollir 
més de cent tallers de
manualitats i demostracions

Dinar de germanor

Entre tots els actes 
es van recollir més 
de 90.000 euros per 
a AFANOC, i els nens i 
nenes amb càncer

llocs singulars el bosc 
dels somnis, un espai  
on tots els escolars i 
avis de la Noguera hi 
van expressar la seva 
sensibilitat artística 
i humana mitjançant 
materials reciclats, i el 
passeig dels Pobles on 16 
municipis de les Terres 
de Lleida promocionaven 
els seus atractius i on 
les seves associacions 
van  oferir als infants les 
seves particularitats i 
potencialitats.

Participants a la cursa i caminada

La festa més solidària 
de la comarca que arriba 
a la seva tercera edició 
amb un èxit total de
participació
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
Beroni Informàtica 
busca persona per de-
partament de suport. 
Requisits: Coneixe-
ments alts Adminis-
tratius/Comptables. 
Carnet Conduir. Dis-
ponibilitat viatjar. In-
teressats enviar currí-
culum a pilar@beroni.
com.
-----------------------------------
P E R R U Q U E R I A 
CEBADO Balaguer 
precisa oficial de 
perruqueria, amb 
experiència i co-
neixements d’estè-
tica. Raó telèfon: 
678552069.
-----------------------------------
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 departa-
ment de vendes en 
botiga de materials 
de construcció de la 
comarca. Amb noci-
ons d’interiorisme i 
do de gents. Interes-
sats enviar Currícu-
lum Vitae a: selec-
ciobalaguer@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
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
-----------------------------------
PARCEL·LA EN VEN-
DA a Térmens. Possi-
bilitat de fer dos habi-
tatges. Façana a dos 
carrers. Bon preu. Raó 
telèfon d’informació: 
973450555.
-----------------------------------

ES LLOGA apartament 
a Camarasa, 2 habi-
tacions. Lloguer de 
magatzem al c/ Sant 
Pere Màrtir i també 
lloguer de pàrquing de 
línia al c/ Noguera Pa-
llaresa (Balaguer). Raó 
telèfons:  973447752-
639920281.
------------------------------------
GRAN OPORTUNI-
TAT: tres cases uni-
des a la plaça Major 
de Vilanova de la Sal, 
total 350 m2. Ideal per 
a Turisme Rural. A re-
formar íntegrament. 
Raó: 639772265.
------------------------------------
VENTA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Pas-
satge Doctor Panadès, 
1 de Torrefarrera. Raó: 
629715431-629310479.
-----------------------------------
ES VEN pàrking tancat 
(soterrani), al c/ Barce-
lona 68-72, 15 m2, amb 
llum. Raó: 620711374.
-----------------------------------

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: 973450555.
------------------------------------

VARIS
------------------------------------
ES VEN bicicleta BTT 
Connor de nena ju-
nior, color rosa. Nova. 
Raó: 667476172.
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció 
de breus classificats, 
adreçar-vos a les nos-
tres oficines del c/ 
Sant Lluís, 36 entresol 
de Balaguer, al telèfon 
973448273 o bé visitant 
el nostre web www.
revistagroc.com
------------------------------------
------------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 443 320
CONSELL COMARCAL                  973 448 933
BOMBERS                                         973 445 080
CAP II                           973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES          902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL                973 450 408
A MEDICS                                           973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.                 973 448 113
CREU ROJA                                       973 445 795
RENFE                                                                 012
ALSINA GRAELLS                            902 422 242
TAXIS PÚBLICS                                973 445 022
CORREUS                                           973 445 826
JUTJAT N.1, 2 i 3                                         973 679 020
JUTJAT DE GUÀRDIA                     973 679 032
REGISTRE CIVIL                               973 679 031
SALA DE PROCURADORS           973 451 177
DESPATX PARROQUIAL               973 445 342
ESGLÉSIA EVANG. PENT.               973 446 457
FUNERÀRIA SANT JOSEP           973 445 786
                629 447 113 - 629 377 476 - 973 390 862
CASAL GENT GRAN                        973 446 259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                  973 586 005
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                  973 420 009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                  973 428 007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                  973 459 005
--------------------------------------------------------------------------

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

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. DOLSET- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

EVA CAMPIÑEZ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

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

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

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.47
07.47 (1) 08.25
09.05 (1) 09.32
10.47 (2) 11.20
11.10 (7) 11.37
13.30 (1) 13.32
15.05 (7) 15.32
15.30 (2) 15.32
17.05 (5) 17.32
17.30 (4) 17.57
19.05 (5) 19.32
19.25 (4) 19.52
21.05 (7) 21.32
21.30 (2) 21.56

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

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

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

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

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.
06.30   ÀGER                                     dl. a dv.
07.20 “                                        dissabte
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
14.25 “                                        dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. feiners
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.05 de dilluns a divendres 
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
09.15 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
10.05 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
11.15 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.35 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
13.45  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
14.15 de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge
20.15 de dilluns a divendres
20.20 de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al 
webs: www.alsa.es . Actualitzat el 20/02/2018.

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS
PRESSUPOST

De les 8 de la tarda del 3 de maig a les 8 de la tarda del 10 de maig  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 10 de maig a les 8 de la tarda del 17 de maig  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 17 de maig a les 8 de la tarda del 24 de maig  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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