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>>BALAGUER
# Els nous plans d’ocupació donaran feina a quaranta persones
Aquests nous plans d’ocupació als que s’ha acollit l’ajuntament,
donaran feina a persones en situació d’atur
# Els comerciants del Centre històric donen el premis de Nadal
Els premis sortejats eres tres experiències de cap de setmana

En Portada

Centre d’Observació de
l’Univers

-------------------------------------------------------------------------------El Centre d’Observació de l’Univers (COU),
instal·lació del Parc Astronòmic Montsec (PAM)
que gestiona el Consell Comarcal de la Noguera,
ha tornat a batre l’any 2018 el nombre de visitants
situant-los en 35.000, 2.000 més que en l’any 2017
(33.000 visitants) i que ja va suposar el rècord absolut
en els deu anys de funcionament. L’evolució de les
visites al COU ha estat de 25.000 visitants l’any 2010
fins als 35.000 visitants de l’any 2018.
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# Balaguer espera tenir en breu la llicència ambiental per obrir la gossera municipal
Al 2006 es van iniciar les obres de la gossera, pels alumnes de l’Escola Taller de Balaguer, però mai es van
acabar per falta de permisos tot i s’ha fet el plantejament d’obrir l’equipament.
# Lapallavacara va acollir la primera sessió del curs Millora la teva memòria
Aquests curs té una durada de 12 hores i va dreçat a persones grans interessades en millorar la seva
funció cognitiva
>>COMARCA
# Taller bucodental a l’escola de la Ràpita
E taller de salut bucodental que imparteix l’Institut Dental la Noguera
amb la col·laboració del Consell Comarcal.
# “Desmuntem els falsos rumors sobre la diversitat cultural”
Aquesta formació és gratuïta i per poder assistir-hi cal inscriure’s
# Bon fi de la campanya “Avis i àvies solidaris” de Creu Roja la Noguera
La iniciativa, nascuda a la comarca, pretén activar i potenciar la presència social de les persones que viuen
en residències geriàtriques i aconseguir finançament per la campanya de reis, “cap nen sense joguina”
# Augmenta la recollida selectiva de brossa amb el sistema d’illes a la Noguera
Enguany es continuarà fomentant el reciclatge, amb accions com sessions informatives en casals d’avis
>>ESPORTS
# El Balaguer guanya a casa al Vista Alegre i perd amb el Tàrrega
El CF Balaguer va fer bona la norma i va guanyar amb la estrena el nou
entrenador Virgilio
# Líders de la primera volta les noies del CB Balaguer
Van haver de treballar de valent per endur-se una valuosa victòria
# Victòria agònica del Sisvial CB Balaguer contra La Salle Manresa per un sol punt de diferència
Aquest passat dissabte, el CB Balaguer va haver de patir i molt, per aconseguir guanyar a l’equip de la capital
del Bages per l’ajustat resultat de 65-64
# Prop de 400 corredors van participar al Cross Balaguer celebrat el passat dia 13 de gener
El V Cros Internacional de Balaguer, competició dels Jocs Esportius de Catalunya

Amb el suport de

La família de MARIO DURAN i VIDAL
vol fer un reconeixement a l’HOSPITAL HESTIA de Balaguer.
Volem donar gràcies al Dr. Jaume Canals, al personal sanitari i
als treballadors del Centre, per la vostra humanitat, professionalitat,
amabilitat… Gràcies per haver donat al MARIO la vostra
dolcesa, el vostre somriure, la vostra delicadesa… fins a l’últim moment.
Agrair-vos també, totes les atencions que heu tingut envers nosaltres,
la seva família, que han alleugerit el sofriment.
Gràcies a tots els familiars, amics i coneguts, que ens heu acompanyat
en aquests moments tan dolorosos.
A tots, gràcies de tot cor.

>>OCI/CULTURA
# Mercat de les rebaixes d’hivern el proper dia 8 de febrer
A la part alta del Passeig de l’Estació (estarà ubicat el mercat de les
rebaixes d’hivern organitzat per l’Associació ACB 2021
# La biblioteca de Balaguer s’adhereix al programa biblioteques
Una iniciativa del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura
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Nous plans d’ocupació de l’Ajuntament
donaran feina a quaranta persones
Aquests nous plans
d’ocupació als que s’ha
acollit l’ajuntament,
donaran feina a persones
en situació d’atur
L’Ajuntament s’ha acollit
novament en aquest exercici
a uns nous plans d’ocupació.
Unes quaranta persones
que es troben en situació
d’atur en total, seran contractades per l’ajuntament
durant sis mesos.
D’aquestes quaranta
persones nou d’elles, formen
part del programa Treball
i Formació que ja han començat amb l’arranjament
de diferents voreres de la
ciutat. S’ha començat per
arreglar les voreres del c/
Almatà on s’hi dedicaran
tres persones durant un
any, i continuaran pel carrer
Noguera Pallaresa. Aques-

Al 2006 es van iniciar
les obres de la
gossera, pels alumnes
de l’Escola Taller

Les obres de millora a les voreres ja han començat

tes obres són per millorar
el paviment, i en alguns
casos es substitueix la xarxa
d’aigua i es suprimeixen les
barreres arquitectòniques,
en el cas que n’hi hagi. Els
altres sis, treballaran durant
sis mesos, fent tasques de
pintura, jardineria i reforç en
les obres de les voreres.
Dels trenta-un restants,
n’hi haurà setze que s’encarregaran de rehabilitar

façanes del centre històric
(carrer Botera, Cadena, Arços, Torrents...). Els altres
quinze, es contractaran en
plans d’ocupació, ho faran
en educadors, agents cívics,
una persona dedicada al turisme familiar. Enguany com
a novetat, és que s’ha apostat per la figura del mediador,
un servei d’acompanyament
a persones grans del centre
històric.

Els Comerciants del Centre Històric donen
els premis de la campanya de Nadal

Un dels premis donats

L’associació de Comerciants del Centre Històric va
fer el sorteig dels premis de
la Campanya de Nadal.
Els premis que es sorte-

Balaguer espera tenir en breu
la llicència ambiental per obrir
la gossera municipal

javen, eren tres experiències, una de cap de setmana,
una esportiva i una gastronòmica.
Els guanyadors han

estat Mireia Guilla amb
l’experiència d’un cap de
setmana, amb la butlleta
segellada per la Pastisseria
Graells. L’experiència esportiva li va tocar a Lola Cubertore, amb la butlleta de
Merceria Bonet i per últim,
l’experiència gastronòmica
va ser per Lídia Aran, de la
mà de Novetats Filo.
Els comerciants del Centre Històric, estan molt satisfets de la bona resposta
per part dels clients de la
Campanya de Nadal, una
forma per incentivar les
compres al Centre Històric
i que l’associació ha volgut
recompensar als seus clients per la seva fidelitat.

En aquests moments
l’Ajuntament de Balaguer,
ja disposa de la llicència
urbanística atorgada pel
departament de Territori
i Sostenibilitat per la
gossera municipal.
Des de l’ajuntament ja
fa temps que va començar
la tramitació per legalitzar
l’equipament que està
construït des de fa més
d’una dècada, però que
no tenia ni llicència ni
permisos a la zona del Pa
del Casat de Balaguer.
Un cop ja es disposi
de la llicència ambiental
per posar en mar xa
l’equipament, caldrà
instal·lar-hi un grup
electrogen, un dipòsit
de depuració d’aigües
fecals, arreglar l’interior

de l’immoble i dotar-lo
del material necessari.
A partir d’aquí,
l’ajuntament traurà a
concurs l’explotació de
la gossera.
En el cas que
arribin molts animals
de tota la comarca de
la Noguera, des del
consistori es demanaria
la col·laboració dels
altres municipis de la
comarca, per garantir
un bon funcionament de
l’equipament.
Al 2006 es van
iniciar les obres de la
gossera, pels alumnes
de l’Escola Taller de
Balaguer, però mai es
van acabar per falta de
permisos, tot i que ha
sigut vàries les ocasions
en les que s’ha tornat
a fer el plantejament
d’obrir l’equipament,
ara l’actual govern vol
poder obrir aquest refugi
públic d’animals i cobrir
aquest servei.

Edifici de la gossera municipal
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Lapallavacara va acollir la primera
sessió del curs Millora la teva memòria
Aquests curs té una
durada de 12 hores i va
dreçat a persones grans
interessades en millorar
la seva funció cognitiva
El passat dimarts 15 de
gener i al Casal Lapallavacara, va començar el curs
de Millora la teva memòria.
Aquest curs té una durada
de 12 hores, , es farà els
dimarts a la tarda, i està
dissenyat com un programa d’intervenció grupal i
s’adreça a persones grans
interessades en millorar les
seves funcions cognitives
per conèixer estratègies per
prevenir el seu empitjorament amb el pas del temps.
Aquest programa ofereix un aspecte innovador,
que és la combinació de
tres components amb incidència en l’estil de vida

Un servei amb dotze
places per prestar
assistència integral en
règim diürn

Una instantània de la primera sessió

i que s’han demostrat científicament rellevants per
aconseguir efectes beneficiosos sobre el funcionament
cognitiu i amb efecte protector sobre la instauració
d’un procés de demència:
funcions cognitives, activitat física i funcionament
social.
El curs a càrrec d’Aspid
- Neuro Lleida, és el primer
cop que es fa a Balaguer,

i es va tancar a les 18 inscripcions, amb molt bona
resposta, ja que hi va haver
gent que no va tenir plaça,
així doncs s’espera poder-lo
repetir més endavant per
poder oferir-lo als interessats en poder millor la seva
memòria o si més no, utilitzar eines per prevenir
aquesta pèrdua, que és un
dels principals efectes de la
vellesa.

Alumnes de Càritas Balaguer, van rebre
regals gràcies a l’arbre dels somnis

Els alumnes que van rebre els regals

Un total de 25 famílies
dels 34 alumnes que formen
aquesta activitat al centre
han tingut uns Reis Mags
especials.

Ja està en marxa el nou
Hospital de dia Sociosanitari
Hestia Balaguer

L’arbre dels somnis de
l’oficina de Caixabank a
Balaguer ha fet realitat la
carta demanada i el desig
màgic dels Reis per part

dels infants.
L’arbre dels somnis és
una iniciativa solidària per
fer arribar joguines als nens
i nenes que viuen en situacions vulnerables. Un
arbre de cartró reciclat amb
boles, en les que en cada
una hi havia escrit el nom
d’un infant i la seva edat,
a més de la petició d’un
obsequi (podia ser joguina
o roba, segons cada un). Els
arbres estaven ubicats a les
oficines de Caixabank i els
ciutadans podien lliurament
agafar una bola i complir
el desig d’aquests nens i
nenes, deixant el regal que
havien demanat sota l’arbre.

El passat mes de
desembre es va posar
en mar xa l’Hospital
de Dia Sociosanitari
H e s t i a B a l a g u e r. E l
nou ser vei, concertat
amb el Ser vei Català
de la Salut (CatSalut),
inclou dotze places
que donen assistència
diürna a persones amb
malalties cròniques i
necessitats complexes
d’atenció que necessiten
mesures integrals de
suport, rehabilitació,
tractament i seguiment
especialitzat en règim
diürn ambulatori.
L’Hospital de Dia
Sociosanitari s’ubica a
la planta baixa d’Hestia
Balaguer i presta servei
en règim ambulatori i
horari de 9 a 18 hores a
persones de les àrees
bàsiques de salut de la
Noguera i l’Urgell. Un
equip
multidisciplinari integrat per professionals de medicina,
infermeria, treball social, fisioteràpia, teràpia
ocupacional, logopèdia

Hospital Hestia Balaguer

i atenció sociocultural,
permet l’avaluació integral, rehabilitació i atenció contínua dels seus
usuaris.
El model assistencial se centra amb la valoració integral i objectius
terapèutics, rehabilitadors i de manteniment
de funcions físiques i
cognitives en funció de
les necessitats globals
que presenti cada persona atesa. Abarca alimentació, atenció mèdica, d’infermeria i social,
rehabilitació,
teràpia
ocupacional, psicoestimulació, orientació a la
realitat i teràpia recreativa.
L’Hospital de Dia
Sociosanitari
Hestia
Balaguer és un recurs
de suport als equips
d’atenció primària referents, domiciliaris i residencials en el maneig
i manteniment de les
persones amb necessitats complexes a la comunitat.
L’Hospital
Hestia
Balaguer, que es va inaugurar el 2014, disposa
de 120 llits, la majoria
contractats amb el CatSalut i amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Família.
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Més d’un centenar de tractors participen
en els Tres Tombs de Sant Antoni
La festa acabarà el
proper diumenge amb un
dinar amb ball i la
tradicional rifa del
porquet pels assistents
La jornada va començar
a primera hora del matí,
concretament a les 7.00h
amb un nou repic de campanes per anunciar la festa,
a les 8 es va fer la cerimònia
de benedicció dels populars
panets de Sant Antoni Abat
i a les 9 la missa a l’altar de
Sant Josep, oficiada per
mossèn Jordi Freixenet.
A les 11 els actes van
continuar amb la celebració de la missa solemne
amb l’assistència de la
junta de la Confraria, que
és qui organitza aquesta
diada, i les diferents autoritats locals. La missa va
anar acompanyada amb la
música de la soprano Pilar
Calafell i Enriqueta Tena a
l’òrgan. Finalitzada la cerimònia, es va poder assa-

Tres tombs per Balaguer

Balaguer recupera la talla del
crucificat barroc i la restauració
es fa al Museu de la Noguera
La talla es restaurarà
al Museu i es preveu
que sigui la nova
imatge de la Confraria
de Setmana Santa

Carrossa “Sus labores” de Dona Rural

borir la tradicional coca de
sucre i moscatell.
A les 12 del migdia van
començar els Tres Tombs
a la plaça del Mercadal
presidits pel rector de la
parròquia, la Confraria i
autoritats. Primer es beneïren els animals domèstics,
després les carrosses i en
començar el tercer tomb es
van lliurar els premis i trofeus i beneir els tractors i
la maquinària. A més, cada
tractorista havia rebut la
invitació pel dinar de germanor que es va fer poste-

riorment al pavelló Molí de
l’Esquerrà.
Pel que fa a les carrosses, el 1r premi valorat en
300€ va ser per Professió
‘sus labores’ de Dona rural.
El 2n per Fem vi dels Amics
de Sergi Mangues, premiada en 210€. El 3r de 150€
per la carrossa La bona llet,
també de Dona rural. Hi va
haver una menció a la carrossa Balaguer vila florida,
de l’Escola Vedruna.
Els actes d’aquesta festivitat acabaran el diumenge dia 27 de gener amb el
tradicional dinar de Sant
Antoni al Restaurant del
Santuari. Aquesta és una
de les novetats d’aquest
any, amb el canvi del tradicional sopar pel dinar,
que començarà a les 2
del migdia i inclourà, com
sempre, el sorteig de la rifa
del porquet i ball fi de festa. Els tiquets per assistir
en aquest dinar es poden
treure a la tauleta del Sant
instal·lada a la plaça Mercadal els dissabtes de mercat, fins el dia 26 de gener.

La talla del Crucificat
barroc, serà la nova
imatge que s’incorporà a
la Confraria de Setmana
S a n t a d e B a l a g u e r,
l’obra barroca d’autor
desconegut, ha estat
traslladada aquesta
setmana de l’Església
de Sant Josep, seu
de la Confraria, al
Museu Comarcal
de la Noguera per tal
d’iniciar les accions de
restauració i conservació;
l’encarregada d’efectuar
aquests treballs serà la
restauradora de béns
culturals Mireia Cañadell.
La restauració és
fruit de la bona relació i
col·laboració entre Mn.

Joan Pujol Balcells,
Rector de Balaguer i
Sergi Casanova, Germà
Major de la Confraria.
Segons Mn. Joan, la
talla es restaura per tal
que el Crist, que sortia
en l’antiga processó, es
pugui incorporar de nou
i ho faci tal com lluïa fa
400 anys.
La imatge presenta
brutícia i diverses
esquerdes, de manera que
la intervenció consistirà
en una neteja de la
policromia, l’eliminació
d’elements metàl·lics no
apropiats i fixació de totes
les zones amb el risc de
despreniment; tot respon
a la intenció del Germà
Major de dur a terme
labors de manteniment
de la mateixa que
evitin una deterioració
important que obligui en
un futur a emprendre un
procés restaurador de
major envergadura de la
talla.

Imatge de la talla del crucificat barroc
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Bon fi de la campanya “Avis i Àvies
solidaris” de Creu Roja La Noguera
Els avis i àvies de la
comarca i l’entitat Creu
Roja Joventut
col·laboren amb aquesta
campanya
La iniciativa, nascuda
a la comarca, pretén activar i potenciar la presència social de les persones
que viuen en residències
geriàtriques i aconseguir
finançament per la campanya de reis, “cap nen sense
joguina”. En la iniciativa hi
participen totes les residències de la comarca i la
Creu Roja de la Noguera.
El projecte es basa en la
venda en diversos mercats
de la comarca de diferents
objectes artesanals elaborats pels avis i àvies de les
residències geriàtriques.
Aquesta campanya han
col·laborat un total de 83
residents i l’elaboració dels
objectes fets per aquests
ha permès atendre a 36 famílies, es a dir 77 infants.
En els diversos mercats
realitzats a La Comarca
han aconseguit un total
de 405€ que representa el
100% de la recaptació econòmica aconseguida per la
Creu Roja per a la campanya de reis d’aquest any.
Val a dir que, des que
es realitza la campanya

Avis i àvies d’Os de Balaguer

Formació “Desmuntem els
falsos rumors i prejudicis sobre
la diversitat cultural”
Aquesta formació és
gratuïta i per poder
assistir-hi cal
inscriure’s previament

Una parada al mercat de Balaguer del passat 2018

comuna amb els joves de
la entitat (Creu Roja Joventut), aquests, posen en
marxa la recollida de joguina nova que finalment suposa una donació en espècie valorada en uns 1.700€
que acaben de completar
el cost del projecte.
Com cada any, febrer i
març, la Creu Roja es desplaçarà a les diferents residències per explicar els
resultats del projecte i que
els avis i àvies puguin saber de primera mà on s’ha
destinat tot el treball realitzat per ells. Cal destacar
el gran valor d’aquests objectes donat que es tracta
de participants d’edat molt
avançada (a les residències cada cop s’hi accedeix
més tard) i que realitzen un
gran esforç per dur a terme
la campanya.
Han participat, per dur

a terme aquesta campanya, un total de 23 voluntaris/àries de Creu Roja que
s’han fet càrrec de les diferents tasques que inclou
el projecte: compra de les
joguines, punts de venta,
fer els paquets, etc.
Aquest any, s’ha estrenat com a punt de venta
Menàrguens on la campanya ha tingut molt bona
acollida.
Creu Roja, amb aquestes col·laboracions ha pogut fer regals no bèl·lics i
no sexistes a aquests 77
nens/es de famílies en situació econòmica vulnerable. Cada paquet inclou
algun element pedagògic
(llibretes, carpetes, colors),
un joc (educatiu, no bèl·lic
ni sexista) i alguna cosa
pràctica (bufanda, roba,
etc.).
Recordem que compten amb la col·laboració
dels Serveis Socials de La
Noguera i de molts comerços i particulars de tota la
Comarca que els donen suport.
Tant tècnics de Creu
Roja i de la Residència
com residents i voluntariat
estan molt satisfets amb el
resultat obtingut i un any
més, queden amb ganes
de continuar endavant en
el projecte, que sens dubte
fa una bona tasca d’ajuda
als petits.

L’Àrea de Ser veis
Socials del Consell
Comarcal de la Noguera
a través de l’Oficina
d’Inclusió i Diversitat ha
organitzat la formació
“Desmuntant falsos
rumors i prejudicis sobre
la diversitat cultural”,
destinada a professionals
dels àmbits de serveis
social s, immigració ,
joventut, gènere i
ciutadania, educació,
salut i també a les entitats,
col·lectius i persones
interessades, que vulguin
contribuir a desfer rumors
i estereotips sobre la
diversitat.
L’ o b j e c t i u d e l a
formació és oferir eines i
recursos per desmuntar

els rumors i prejudicis
sobre la diversitat
cultural o de creences,
d’orientació sexual i
identitat de gènere.
Aquesta
formació
tindrà una durada de 12
hores, repartides en quatre sessions en horari de
16.30 h a 19.30, que es
faran a la Sala d’Actes
del Consell Comarcal de
la Noguera els dies 22 i
29 de gener, i el 20 i 27 de
febrer.
Les dos primeres sessions seran a càrrec de
La Xixa Teatre, i tractaran les eines vivencials
per a la reflexió intercultural, i en les altres dos
sessions Pere Cortada,
llicenciat en dret i tècnic
de l’Àrea de Programes i
Territoris de la Secretaria
d’Igualtat,
Migracions
i Ciutadania a Girona,
impartirà el taller: “Dels
rumors a la xenofòbia:
treballar la diversitat des
de la Interculturalitat”.

Organitzat pels Serveis Socials del Consell Comarcal
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El Consell Comarcal del Segrià estrena
camió de deixalleria mòbil
Aquest camió de
deixalleria mòbil ha
estat subministrat per
l’empresa Alquienvas SL
de Bellcaire

Camió de deixalleria mòbil

L’empresa Alquienvas
S.L. ha lliurat al Consell
Comarcal del Segrià la nova
deixalleria mòbil.
La deixalleria mòbil donarà servei a 11 municipis
de la Comarca del Segrià,
concretament als municipis d’Aitona, Albatàrrec,

Alcanò, Alfés, Benavent de
Segrià, Gimenells i Pla de
la font, Rosselló, Torres de
Segre, Torre-serona, Vilanova de la Barca i Vilanova
de Segrià. Aquests municipis són els que faran
la recollida selectiva amb
contenidors distribuïts en

diferents àrees d’aportació.
S’ofereix com un servei
complementari d’aquells
municipis que no disposen
de deixalleria fixa (municipal).
L’objectiu de la deixalleria mòbil serà oferir un
punt d’aportació de residus
que es generen en petites
quantitats, com per exemple: fluorescents, piles, petits electrodomèstics, olis,
roba... La deixalleria mòbil
es desplaçarà mensualment en aquests municipis.

Taller bucodental a l’Escola de La
Ràpita per l’Inst. Dental La Noguera
L’escola de La Ràpita
va acollir un taller de
salut bucodental que
imparteix l’Institut Dental
la Noguera amb la
col·laboració del Consell
Comarcal. Una primera
sessió pels alumnes
d’Educació Infantil
fins a 2n de Primària.
Mitjançant el conte de

“La Dent Feliç” i una
segona sessió, va ser per
als més grans del centre,
amb una sessió teòrica
sobre la importància
de la prevenció i de la
necessitat de tenir una
bona higiene dental. Tots
els participants van rebre
un diploma i un estoig amb
material d’higiene dental.

Alumnes participants al taller
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Rècord de visitants al Centre d’Observació
de l’Univers (COU) amb 35.000 persones

El Consorci Gal participa a la
formació sobre la regulació de
contractació administrativa

L’impacte econòmic
directe per al sector
turístic del Montsec està
proper als 2,5 milions
d’euros anuals

El passat dimarts 15
de gener, el Consorci
GAL Noguera Segrià
Nord va assistir al
curs “La regulació
de la contractació
administrativa: una
visió general dels
canvis substancials i les
principals especialitats
de la Llei 9/2017”, a càrrec
de la Pilar Gilbert i Gerez,
cap del Servei de Gestió
Econòmica i Contractació
del Ser vei Català de
Trànsit. El curs està
inclòs dins de la Formació
Directiva de l’Escola
d’Administració Pública
de Catalunya (EAPC) , i
organitzat conjuntament
amb ARCA.
Els objectius de la
formació van ser conèixer
la normativa aplicable en
matèria de contractació,
saber diferenciar els
tipus de contractes així
com els procediments
que cal utilitzar en
cada expedient de
contractació, reconèixer

El Centre d’Observació
de l’Univers (COU), instal·
lació del Parc Astronòmic
Montsec (PAM) que gestiona el Consell Comarcal
de la Noguera, ha tornat a
batre l’any 2018 el nombre
de visitants situant-los en
35.000, 2.000 més que en
l’any 2017 (33.000 visitants)
i que ja va suposar el rècord
absolut en els deu anys de
funcionament. L’evolució
de les visites al COU ha
estat de 25.000 visitants
l’any 2010 fins als 35.000
visitants de l’any 2018.
Concepció Cañadell, presidenta del Consell Comarcal de la Noguera, explica
que l’any 2001 el Govern de
Catalunya va creure necessari que, donada la situació
de regressió demogràfica i
econòmica de la zona del
Montsec, s’havia d’iniciar
un procés d’aprofitament
de les singularitats i potencialitats d’aquest territori per tal de produir un
procés de redreçament de
la situació adversa i una
d’aquestes potencialitats
era i és la qualitat del cel

Gràfica dels visitants del PAM

Representants del COU a la roda de premsa

nocturn per a la observació
astronòmica, per això va
dissenyar el Parc Astronòmic Montsec (PAM)”.
“Just avui, 16 de gener, fa deu anys que es va
inaugurar el COU i podem
afirmar que l’objectiu s’ha
complert i el PAM ha esdevingut un equipament
dinamitzador de l’economia turística del Montsec
i del que, cada cop més,
se’n reconeix la qualitat i
bon fer en l’àmbit nacional
i internacional”, afirma la
presidenta del Consell Comarcal de la Noguera.
També Cañadell va
ressaltar que des de l’any
2009, any d’inici del funcionament i obertura al
públic, fins avui, també
han passat pel COU 27.000
escolars i 1.000 estudiants
universitaris d’astronomia
que han fet les pràctiques

a les instal·lacions del
PAM. “Mai s’havien superat els 4.000 escolars en un
any i aquest 2018 hem arribat als 4.300, això reforça la
vocació i l’objectiu del Parc
Astronòmic Montsec en
ser una instal·lació al servei de la societat, la ciència
i la seva divulgació, sobretot entre els més joves”.
Per la seva banda, Carlos Garcia, vicepresident
del Consell Comarcal de
la Noguera, també destaca l’important salt que
ha donat la demanda dels
paquets turístics del Montsec, que tenen al PAM com
a principal destinació. En
aquest sentit, ha dit que
“el PAM s’ha convertit en
un motor de potenciació
del turisme astronòmic i
del coneixement, que està
donant un gran dinamisme
a la comarca. L’any 2014
es van contractar 330 paquets turístics, L’any 2015
es van vendre 442 paquets
turístics; l’any 2016, 610
paquets; l’any 2017, 890;
i l’any 2018 es va superar
per primera vegada els
1.000 amb 1.015 paquets
venuts. S’ha consolidat la
línia ascendent de visitants
de les últimes temporades
i l’impacte econòmic directe per al sector turístic del
Montsec està proper als 2,5
milions d’euros anuals”.

Jornada de formació

les diferents fases del
procediment, disposar
d’eines per al control de
l’execució dels contractes,
conèixer els límits de la
contractació menor i les
seves alternatives, entre
altres conceptes.
La sessió es va
dividir en dos blocs. En
la primera part es va fer
una aproximació a la
contractació mitjançant
l’anàlisi teòrica de les
diferents figures i
instruments essencials,
per tal de proporcionar un
coneixement general de la
matèria. En la segona part
es van abordar qüestions
pràctiques i dubtes
que van anar sorgint al
llarg de la presentació
per tal de dotar les
persones assistents
d’eines suficients per
al desenvolupament
de les tasques pròpies
relacionades amb aquesta
matèria des d’un punt
de vista de la gestió
pròpiament dita.
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El Consorci Grup d’Acció Noguera Segrià
Nord participa en la formació model Canvas

El COU i el web Serviastro van
emetre en directe l’eclipsi total
de lluna del dilluns

El passat 17 de gener,
els tècnics del GAL Noguera Segrià Nord van assistir
a un taller sobre l’eina de
definició i programació de
projectes CANVAS a l’aula
del CEEILLEIDA, a la Caparrella. Aquest taller va estar
impartit pel Sr. Ignasi Estruch, d’ACC10.
El model CANVAS és
l’eina estrella dins del cap
de la innovació estratègica
que s’utilitza per dissenyar
models de negoci, totalment útil per al GAL a l’hora de presentar les propostes als ajuts dels projectes
pilot de desenvolupament
local.
El taller es va dividir en
dos blocs. En el primer es
va tractar la part més teò-

El Parc Astronòmic
M o n t s e c ( PA M ) i e l
portal web de divulgació
astronòmica ServiAstro,
de l’Institut de Ciències del
Cosmos i del Departament
de Física Quàntica i
Astrofísica (FQA) de la
Universitat de Barcelona,
van retransmetre en
directe durant la matinada
d’aquest dilluns 21 de
gener des del Centre
d’Observació de l’Univers
(COU), situat a Àger
(Lleida), l’eclipsi total de
Lluna que era visible des
d’Europa, Pacífic central,
Amèrica i Àfrica. Salvador
Ribas, director científic del
PAM, assenyala que “és
el primer eclipsi total de
Lluna i únic de l’any, perquè

Una instantània del taller de CANVAS

rica de la sessió, on es va
presentar als assistents el
model CANVAS i els camps
que preveu el model. En la
segona part del taller es va
fer una dinàmica en grups
per posar-lo en pràctica.

La jornada va cloure
amb un debat, on tots les
persones assistents van poder resoldre els seus dubtes i va haver-hi un intercanvi d’experiències entre
els diferents participants.

Augmenta la recollida selectiva de brossa
amb el sistema d’illes a la Noguera

Reunió balanç de la recollida selectiva del passat any

Durant el darrer trimestre
del 2018 el Consell Comarcal
de la Noguera, després de la
implantació del nou sistema
de recollida de brossa, que
ubica els contenidors en
illes, va constatar un augment del volum de residus
reciclables i una disminució
de la fracció de rebuig.
Aquest canvi en el sis-

tema de recollida va anar
acompanyat de la campanya
de sensibilització porta a porta “La Noguera, cuidem-la”,
en la qual es van visitar més
de 10.000 habitatges, i es van
impartir 37 sessions informatives en diferents municipis.
A grans trets, comparant
el darrer trimestre del 2017 i
el del 2018, en la fracció en-

vasos s’ha augmentat el 40
% a l’octubre i el novembre,
i el 80% al desembre; i pel
que fa a la fracció paper i
cartró s’ha constatat gairebé
un augment del 100% al desembre, mes en què també
ha augmentat la fracció orgànica en un 70%. L’augment
del reciclatge es tradueix en
la disminució del volum de
fracció rebuig, fet que suposa un estalvi en el cost del
tractament dels residus.
Enguany es continuarà
fomentant el reciclatge, amb
accions com sessions informatives en casals d’avis,
o facilitant-lo en festes o
actes organitzats pels ajuntaments, actuacions que se
sumaran a les que ja es fan
per tota la comarca com les
sessions a les escoles i instituts, les visites a l’abocador,
la difusió del Joc de les 3 R,
etc.

Imatge d’un eclipsi de lluna

el següent serà parcial”.
El fenomen començava
aproximadament a les 3.36
h i acabava a les 8.48 h.
La Universitat de
Barcelona, mitjançant el
portal Serviastro (www.
serviastro.am.ub.edu), i
el PAM col·laboren en
algunes activitats i
aquest cop van fer una
retransmissió conjunta
de l’eclipsi (mitjançant
el bolcat d’imatges cada
cert temps del fenomen),
una gran oportunitat per
divulgar els fenòmens
astronòmics i la ciència
en la societat i, de pas,
continuar reforçant el
posicionament del COU i
el Montsec en la divulgació
astronòmica.
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Tot el bé i tot el mal
Autor: Care Santos
Gènere: Novel·la

La Reina té un marit,
un exmarit, un amant,
un fill adolescent, un bon
sou, una bona feina i una
vida que li agrada. Aparentment ho té tot, i ella
també s’ho pensa. Però
de sobte un esdeveniment
terrible li canvia tota l’existència i li demostra fins a
quin punt és vulnerable.
Comença d’aquesta manera un camí a la recerca
de la veritat que la portarà
a formular-se preguntes
incòmodes: Quines són
les persones de debò imprescindibles de la nostra
vida? Quines són les conseqüències de les nostres
males decisions? Què faríem en les circumstàncies
més terribles? Coneixem
realment els nostres fills?
I, en realitat, ens coneixem
nosaltres mateixos? Una
novel·la que ens mostra la
fràgil teranyina que teixeixen les nostres relacions
familiars i personals.
Care Santos és una
de les autores destacada
de la narrativa actual amb
obres adreçades al públic
juvenil i adult. Ha obtingut
els premis Ramon Llull, el
Premi Nadal, Gran Angular, Ramon Muntaner, el
Premi L’Illa dels Llibres i
Protagonista Jove.

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

30 de juliol del 1994.
Una petita ciutat costanera de l’estat de Nova York
està molt trasbalsada per
un succés esgarrifós: l’alcalde i tota la seva família
han mort assassinats a
casa seva, juntament amb
una noia que passava per
allà fent jòguing i havia
sigut testimoni del crim.
Investigaran el cas dos joves policies, el Jesse Rosenberg i el Derek Scott.
Ambiciosos i tenaços,
aconseguiran desemmascarar l’assassí gràcies a
tot un seguit de proves
incontestables, cosa que
els valdrà els elogis dels
seus superiors i fins i tot
una condecoració. Però
vint anys més tard, el Jesse, pocs dies abans de
deixar el cos de policia,
rep la visita d’una periodista, la Stephanie Mailer,
que li assegura que es va
equivocar de culpable.
Poc després, la jove desapareix en circumstàncies misterioses. Què li
ha passat a la Stephanie
Mailer? Què ha descobert
realment? I sobretot, que
va passar el 30 de juliol de
1994 a Orphea?
Autor de la coneguda
novel·la “La veritat sobre
el cas Harry Quebert”.

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

La desaparició de
Stephanie Mailer
Autor: Joel Dicker
Gènere: Novel·la intriga

Dolent
Autor: Lorenz Pauli
Gènere: Infantil (+5)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Estampa
Arraulit
a la vorera del carrer,
agonitzava un colom.

Els coloms callen
quan sospiten el final.
Moren sols.
Símbol de la pau,
ni parrupen ni esbateguen.
Avui l’he vist estés,
encarcarat al lloc,
test com una ascla,
sol.
Els animals de la granja acostumen a ser amables i respectuosos els
uns amb els altres, però
avui, per divertir-se, han
decidit fer entremaliadures. El gos espanta el gall,
la cabra es menja les flors
de l’hort i el porc fa veure
que tot sol s’ha acabat tot
el que hi havia a la menjadora. Però quan apareix
el ratolí i el gat demana
el seu torn per poder fer
una dolenteria, tots reaccionen amb por: quina
en durà de cap? El que no
s’esperaven era la reacció de l’animal més bon
jan de la granja, el cavall,
que acaba aixafant -aparentment- el ratolí amb la
pota.
Dolent és un àlbum
intel·ligent d’aquells que
ens fan venir ganes d’arribar al final per conèixer-ne el desenllaç. Una
història per reflexionar
sobre els límits entre el bé
i el mal, i sobre les bones
i males intencions. S’escau amb els nens bons
que alguna vegada fan
alguna
entremaliadura
perquè fa gràcia, fins que
la cosa passa del límit i
llavors ja no es pot frenar,
i acaba com ningú s’esperava.

Em fibla la presència
i em reca el seu destorb.
La nosa, però,
fa cap sempre a la brossa.
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El Museu rep les visites escolars per
veure l’exposició sobre la bruixeria
L’exposició es titula “Se’n parlave i n’hi havie...
Bruixeria a les Terres de Lleida i Pirineu”
La Xarxa de Museus de
les Terres de Lleida i l’Aran
exposa a Balaguer una mostra itinerant sobre el fenomen de la bruixeria a les Ter-

res de Ponent i al Pirineu. La
mostra il·lustra els resultats
de la recerca sobre la bruixeria que s’ha dut a terme entre
el 2015 i el 2017, des del pas-

Exposició sobre la bruixeria al Museu de la Noguera

sat mes de novembre.
Una de les novetats que
presenta aquesta exposició
és que, des de la Xarxa, s’ha
volgut apostar per acostar-la
al públic infantil. En aquest
sentit, per exemple, s’ha incorporat als textos explicatius un nivell de text adequat
al públic més jove, de manera que els nens i nenes poden realitzar la visita pel seu
compte.
La part didàctica també ha
estat especialment treballada pel significat que té el
tema de la bruixeria en l’imaginari infantil. Per aquest
motiu, la proposta educativa
ofereix una mirada transversal a la por, la llibertat, la
diferència, les creences populars, el rumor, la injustícia
o la intolerància, des de la
perspectiva de l’educació de

Visita dels escolars al Museu

gènere i presenta en fenomen de les bruixes des d’una
visió positiva de la figura de
la bruixa com a persona amb
un profund coneixement de
les herbes medicinals i que
va estar marginada per ser
dona. En aquest imaginari es
presenten figures i formes de
bruixes diferents: divertides,
espantoses, coratjoses... a
partir d’incursions en la literatura i en l’art contemporani.
L’èxit d’aquesta proposta
s’està veient en la bona acollida que està tenint entre els

escolars de Balaguer i es preveu que uns 900 nens i nenes
de diferents centres de primària i secundària passaran
pel Museu de la Noguera per
visitar l’exposició.
La maleta didàctica també s’ofereix a les famílies que
visiten l’exposició per tal que
puguin realitzar els diferents
tallers i activitats i gaudir-ne
en família, des de llegir un
conte plegats fins a fer-se un
amulet que els protegeixi del
“mal donat.” La exposició es
pot visitar, fins el diumenge
24 de febrer.
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Amb el nou técnic el CF Balaguer guanya a
casa al Vista Alegre i perd contra el Tàrrega

una jugada del Balaguer-Tàrrega

El CF Balaguer va fer
bona la norma i va guanyar
amb la estrena el nou entrenador Virgilio .
Tot i no fer un gran partit,

l’equip de la Noguera va merèixer la victòria.
Davant un Vista Alegre
sense idees, el Balaguer va
sortir amb ganes i al minut 17

rebia el premi del gol després
de la execució d’una falta des
de la banda esquerra que va
rematar a la xarxa Marcel .
Aquest gol va esperonar
als locals que van veure con
l’àrbitre els treia una targeta
groga darrera de l’altra fins
treure la segona a Aleix que
va deixar als locals amb 10
jugadors.
Tot i jugar amb un menys
el Balaguer va poder sentencia el partit amb una
jugada de Joan Vendrell que
després de fer-ho tot bé es va
plantar davant del porter i va
fer un xut innocent.
Tot i la insistència balaguerina el marcador ja no es
va moure més.
Ben diferent va ser el

Sebastià Rodrigo i Barry Bailo, nous
jugadors del Club Futbol Balaguer
Els nous jugadors
provenen del club
regional aragonés de
La Puebla de Alfidn

Concert de Reis amb la Bellpuig Cobla

Tots dos provenen de la
Regional aragonesa i arriben
de la mà del nou entrenador,
valedor dels dos fitxatges .
El CF Balaguer ha
presentat a Sebas Rodrigo
i Barry Baillo, davanter i
defensa de 28 i 33 anys

resultar en el derbi contra
el Tàrrega el diumenge passat.
Durant la primera part el
Balaguer va tenir el control
tot i que no va inquietar gaire
la porteria visitant.
L’equip urgellenc es va
mostrar molt seriós en defensa i no va permetre que el
Balaguer aprofités les seves
ocasions.
A la segona part va ser
el Tàrrega qui va dominar
l’encontre, va controlar bé
el centre del camp i va saber
aprofitar el espais que creava
amb el seu domini.
Van ser suficients 8 minuts per que sentenciés
l’encontre amb els gols de
Alberto Bañuelos i Jofre al
71 i al 78.
Virgilio va fer debutar als
dos nous fitxatges, el davanter Sebas i el defensa Barry,
tot i que la seva actuació va
ser testimonial.
respectivament i provinents
de la Regional Aragonesa on
militaven al club de la Puebla
de Alfindén “Espartanos de
Alfindén”.
Durant la seva presentació els dos jugadors van
coincidir en que arribaven
al club de la capital de la
Noguera per aportar el seu
granet de sorra en el repte de
salvar l’equip i aconseguir la
permanència a la Primera
Catalana. Tots dos jugadors
arriben de la mà de Virgilio
Hernández, valedor dels
dos jugadors que ja havia
entrenat en el passat.
Les dues noves
incorporacions ja estan
disponibles, si l’entrenador
ho precisa.

Classificació
Primera divisió
Catalana
1. Manresa....................41
2. Montañesa................36
3. Almacelles................33
4. Mollerussa................32
5. Viladecans................31
6. Igualada....................26
7. Vilanova Geltrú........25
8. Andorra.....................24
9. Tàrrega .....................20
10. Júpiter.....................22
11. Sant Ildefons..........20
12. Cambrils.................19
13. UD Vista Alegre.....19
14. Borges Blanques...18
15. Lleida B ..................18
16. Rapitenca................17
17. Gavà.........................14
18. Balaguer ............... 13

Propers encontres
13/01/2019

Estadi de
Sant Carles de la Ràpita

Rapitenca| Balaguer
20/01/2019

Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Mollerussa
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Líders de la primera volta les noies del
Cudós Consultors CB Balaguer

Cudós Consultors CB Balaguer

Les noies del Cudós
Consultors CB Balaguer
són líders en acabar la primera volta de la competició.
En el primer derbi de la
temporada on les balaguerines van haver de treballar
de valent per endur-se una
valuosa victòria.
En els primers compassos del partit un CB Lleida
entregat feia que les grana
no es sentissin còmodes a
pista, tot i així van començar manant al marcador,
el final del primer període
20-8. Va ser al segon quan
la relaxació i els problemes
defensius i de rebot van fer
que les visitants comencessin a retallar distàncies, mica en mica s’anaven
acostant més al marcador
fins que amb una cistella

pràcticament sobre la botzina arribarien a posar-se
per davant al marcador, 3032.
A la represa l’equip local va pujar els nivells de
treball en tots els sentits,
jugant uns minuts seriosos
tan a davant com a darrera
i sumat a un bon encert exterior, s’escaparien al marcador de manera definitiva,
arribant al 72-43 final.
Destacar el debut a la
categoria de la jugadora
del planter, Esther Llobera
que va gaudir dels primers
minuts a primera catalana.
Aquest diumenge les
balaguerines van visitar
a un dels clubs amb més
tradició de Barcelona, els
Lluïsos, a una pista sempre
complicada. Inici intens

i travat per part dels dos
equips, que amb bones
defenses i atacs espessos
els equips mantenien la
igualtat en el marcador, al
descans les visitants marxarien al vestidor amb un
lleuger avantatge, 17-22.
A la represa una defensa immaculada de les
visitants, sumat a un bon
control del rebot i un joc ràpid en atac, aconseguirien
un parcial de 2-16. Les locals ja no van poder fer res
per remuntar un partit que
s’endurien les balaguerines per un 37-52.
Amb aquests dos victòria les balaguerines acaben en primera posició, líders de la categoria havent
fet una primera volta immillorable.

Victòria agònica pel Sisvial CB
Balaguer contra La Salle
Manresa per 65-64
Aquest passat
dissabte, el CB Balaguer
va haver de patir i molt,
per aconseguir guanyar
a l’equip de la capital del
Bages.
El partit va començar
amb un bon Balaguer, que
molt intens en defensa,
recuperava pilotes i
sortia ràpid al contraatac,
tancant el marcador, a la
fi del 1r quart, amb un clar
22 a 11 a favor.
Però els visitants
van deixar clar al segon
període, que no s’havien
desplaçat a la capital
de la Noguera per no res
i van tornar el mateix
parcial als Balaguerins,
que s’arribava al descans
amb un 33-33. A partir
d’aquí, el partit es va
convertir en un continu
intercanvi de cistelles,
on els balaguerins no

Sisvial CB Balaguer

estaven encertats de cara
cistella, sobretot des de la
línia de tirs lliures.
Va ser quan a falta de 2
minuts per acabar el partit,
els visitants varen agafar
un avantatge de 5 punts
i feia pensar que seria
suficient per emportar-se
la victòria. Però va ser
llavors quan desprès d’un
triple local i de tan sols
1 tir lliure encertat de 5
llençats dels manresans,
el Balaguer disposava
d’una última jugada de
5 segons per intentar
empatar el partit, 62-64.
Aquest cop, a diferència
de l’últim partit jugat, un
triple en l’últim segon del
matx va donar la victòria,
agònica, pels Balaguerins,
que juntament amb la
derrota del líder Alpicat,
recuperen el co-liderat de
3a catalana.
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Valuoses victòries del Balaguer Villart
Logístic en els darrers dos partits
En el primer encontre
de la segona volta de la lliga
de Superdivisió el Balaguer
Villart Logístic va obtenir
una valuosa victòria contra
un rival directe a la pista del
Covicsa Sta. Eulària pel resultat de 2 a 4.
Les balaguerines van
començar bé, i ja en el primer partit Natalya Prosvirnina es va imposar a la russa Viktoriia Kandyvina per 1
a 3 (6-11, 11-7, 8-11, 5-11). En
el segon Svetlana Bakhtina
es va imposar amb claredat
a Natalia Miramontes per 0
a 3. En el tercer partit va ser
on hi va haver més lluita i
Alba Prades, que substituïa a Anna Biscarri, va acabar perdent contra la russa
Viktoriia
Serebrennikova
per un ajustat 3 a 2.
En el decisiu partit
de dobles Prosvirnina i
Bakhtina es van imposar a
Kandyvina i Serebrennikova per 1 a 3. Les eivissenques van retallar diferències quan Svetlana Bakhtina
va cedir el següent partit
contra Kandyvina per 3 a 1,

Prop de 400 corredors van
participar al Cros Balaguer
celebrat el passat dia 13
El Cros és una
competició oberta a
tothom i amb una gran
participació de les
escoles de la comarca

Balaguer Villart Logístic contra el Santa Eulària

però Prosvirnina va acabar
amb la resistència de les
illenques imposant-se a Serebrennikova per 1 a 3, donant així a les balaguerines
la victòria final per 2 a 4.
El valor d’aquesta victòria del Balaguer Villart
Logístic, a més de fer-ho
contra un rival directe, també ho és pel fet que a l’encontre d’anada a Balaguer
les illenques van guanyar
per 3 a 4, mentre que amb
aquest 2 a 4 a domicili les
balaguerines posen també
al seu favor l’average en cas

Balaguer Villart Logístic amb el Cidade de Narón

d’empat a punts.
Aquest cap de setmana,
el Balaguer Villar Logístic
no va tenir gaires problemes per imposar-se amb
claredat sobre el Cidade
de Narón per 4 a 1 a la seva
pista del Molí de l’Esquerrà
i s’allunya dels llocs de perill a la classificació.
En el primer partit Natalya Prosvirnina es va imposar a la sueca Daniela
Alexia Rache Moskovits per
3 a 1 en el partit més igualat de l’encontre després de
remuntar el primer joc en
contra. En el segon Anna
Biscarri va cedir el seu
punt davant Claudia Maria Canay per 0 a 3. I en el
tercer Svetlana Bakhtina es
va desfer de Ma. Diabdria
Cobelo per 3 a 0, donant
l’avantatge al Balaguer. En
el dobles Bakhtina i Prosvirnina s’imposaven a les gallegues Canay i Moskovits
per 3 a 0. I finalment Prosvirnina guanyava a Canay
per un nou 3 a 0, deixant el
4 a 1 final al marcador general.

El passat diumenge
13 de gener va tenir lloc
el V Cros Internacional
de Balaguer, competició
dels Jocs Esportius de
Catalunya adherida al
Circuit Escolar de Cros
– Trofeu Diputació de
Lleida, organitzada
pel Consell Esportiu
de la Noguera i amb
la col·laboració de
l’Ajuntament de
Balaguer i el Club Atlètic
Maratonians del Segre.
El cros va comptar
amb prop de 400 participants, des de la categoria de pollets (P2-P5) fins
a sènior i veterà, tant de
municipis de la Noguera
com d’altres comarques.
Tots plegats van po-

der gaudir d’un dia fred
però assolellat i d’un
recorregut, situat a la
zona del riu al costat del
Morter, encertat per a
totes les competicions.
Va ser molt important el
caliu del públic animant
i sobretot fomentant els
valors de l’esport com la
solidaritat, la companyonia i la cooperació.
Cal fer una especial
referència a l’escola de
Gaspar de Portolà de Balaguer, al batre el rècord
d’inscripcions per part
de centres escolars de la
comarca de la Noguera,
amb un total de 43 alumnes.
Durant el mati, també es va fer entrega a la
guanyadora de la III edició del concurs de dibuix
per al cartell del Cros
de Balaguer, la Daniela
Beltrán, que enguany el
seu dibuix va ser la imatge del cartell d’aquesta
competició.

Alguns dels participants al Cros
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L’Oficina Jove de la Noguera posa en
marxa l’esquiada a Port Ainé al febrer
L’activitat té com a
objectiu fomentar hàbits
saludables a través de
la pràctica d’esports
d’hivern
L’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera ha obert aquesta
setmana les inscripcions
per apuntar-se a la primera
Esquiada Jove a Port Ainé,
una sortida per a joves d’entre 18 i 29 anys el proper 16
de febrer.
L’Esquiada Jove de l’Oficina Jove tindrà un preu de
45 euros i ho inclourà tot:
autocar d’anada i tornada,
forfet d’un dia, assegurança
a pistes, dinar bufet, lloguer
del material d’esquí i dos
hores de monitor. La sortida
serà des de l’Estació d’Autobusos de Balaguer, a les
7.00 h.
Les inscripcions es poden fer efectives online,

La Milla Balaguer està
considerada la segona
millor de l’Estat
repetint posició

Cartell de la sortida

omplint un formulari disponible al web de l’Oficina
Jove de la Noguera (www.
noguerajove.cat). El termini
per apuntar-se a l’Esquiada
Jove finalitzarà el proper 10
de febrer. Les places són
limitades.
L’activitat té com a
objectiu fomentar hàbits
saludables a través de la
pràctica d’esports d’hivern
i promoure la relació entre
el jovent de la comarca de
la Noguera. L’Oficina Jove

reprèn així un projecte que
havia deixat d’organitzar
des de feia uns anys i que
ara torna a prendre forma
amb la col·laboració del
Consell Esportiu de la Noguera.
Es dona la circumstància que el Consell Esportiu
de la Noguera també organitza una esquiada prevista
pel proper mes de març a la
mateixa estació d’esquí lleidatana, orientada en aquest
cas a menors d’edat.

Nedadores del CEN Balaguer al Campionat
de Catalunya Open Absolut d’hivern

Les quatre nedadores participants

El Club Esportiu Natació
de Balaguer ha participat
aquest cap de setmana al

La Villart Mitja Marató de
Balaguer considerada la millor
Mitja de Catalunya

Campionat de Catalunya
Open Absolut de natació
d’hivern a les instal·lacions

del CN Terrassa, amb la
participació de quatre nedadores del CEN Balaguer,
l’Aurembiaix Pifarré que
va aconseguir ser finalista
en la prova de 100 lliures i
aconseguir la mínima estatal
en els 200 lliures, també va
finalitzar en 8a posició en els
800 lliures. Núria Pallé va ser
7a en els 400 estils i 15a en
els 200 estils, Berta Benseny
la 23a posició en els 400 estils, l’Aina Torrubiano 26a de
Catalunya en els 1500 lliures.
Destacar que en els relleus
de 4x100 estils i 4x200 lliures
van aconseguir la 13a posició
absoluta de Catalunya.

L’edició passada de
la Villart Mitja Marató
de Balaguer, ha sigut
reconeguda com la
millor Mitja Marató de
Catalunya, segons els
votants del prestigiós
portal Runedia, web
especialista en curses
atlètiques i amb 54.000
usuaris.
La Milla Ciutat de
Balaguer, repeteix la
segona posició que va
treure ja l’any anterior,
només superada per
la Milla de Sarrià de
Barcelona.
Tot i que La Milla de
Balaguer s’ha ofert la
possibilitat de ser la seu
per disputar-se aquest
2019 la final de Catalunya, l’organització ha
decidit que aquest no es
realitzà per falta d’ajudes municipals.
Aquest 2019, també
ha entrat al rànquing
la Cursa del Sant Crist,
que es celebra al setembre, essent valorada
com la segona millor

cursa de 5 quilòmetres
de l’estat.
Aquestes tres curses estan organitzades
pel Club Esportiu Runner’s Balaguer.
Per altra banda, comentar que La Villart
Mitja Marató de Balaguer 2019 ja ha obert
les inscripcions de cara
a la celebració de la
seva 31a edició, prevista pel diumenge 17 de
febrer. La prova servirà
per inaugurar el circuit
Mitges de Ponent, a
més de ser puntuable,
un any més, per a la Lliga Ponent.
La cita s’iniciarà a
les 10.30 hores des de
la plaça del Mercadal
de Balaguer, i els participants podran optar
entre les tres propostes
que s’ofereixen: la Mitja
Marató (21 kilòmetres) i
les curses de 10 i 5 kilòmetres.
La recollida de dorsals es realitzarà el
dissabte 16 de 17.00 a
20.00 hores al pavelló
de l’escola pública Àngel Guimerà, on també
estarà situada la fira
del corredor. També es
podran recollir els dorsals el diumenge 17, de
8.30 a 10.00 hores.

Sortida de la Mitja Marató 2018
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Mals pensaments

C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

És de suposar que
l’Honorable- (per delegació)-, Sr. Torra, s’haurà
disculpat davant del Sr.
Clayborne Carson, de tot
el declarat abans de que
es veiessin i parlat. Ara
sí que s’han vist i suposo
parlat. Una mica barroer si que ho és i no pot
amagar-ho. Però si tenim
la capacitat de poder-lo
veure com un home més
del carrer, potser que ens
arribi a fer gràcia, al considerar que per tot arreu,
i cada dia més, hi ha més
desgavellats d’un punt u
altre lloc del seu cos, del
perxe als talons de les sabates. Sense poder dubtar
de la seva bonhomia, pot-

ser una mica enfonsada
en la seva rauxa.
Es diu que vivim uns
temps de canvis que genera molta confusió i fa
que es degradin els marcs
tradicionals de la convivència. Arribant a que els
pares no s’entenen amb
els seus fills, i vull creure
que aquets s’afanyen per
a que la seva conducta
els fos intel·ligible. No vull
dir amb això que al nostre
temps fos tot una bassa
d’oli, però els motius de
les discrepàncies eren del
tot per tot, per motius diferents i molt més personals.
La contenció i la tolerància, i moltes vegades fins i

Presos (II) - Sedició - Rebel·lió

Joan V. Sampedro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El Codi Penal espanyol
recull el delicte de sedició
i el descriu com aquell
que cometen aquells que
s’alcin pública i tumultuàriament per impedir, per
la força o fora de les vies
legals, l’aplicació de les
lleis. L’alçament cal que
sigui públic i tumultuari,
ambdues coses. Aquí podria entrar l’acció dirigida
pels Jordis contra l’entrada i registre dels funcionaris judicials a la Conselleria d’Economia de la
Generalitat.
D’altra banda, es descriu com delicte de rebel·
lió aquell en el qual unes
persones s’alcen violenta
i públicament per declarar

la independència d’una
part del territori.
No em correspon a mi,
ni segurament a tu, lector,
jutjar si Puigdemont, Junqueras, Marta Rovira, Romeva, Rull, Turull, Ponsatí,
etc., van incórrer en el delicte de sedició o rebel·lió
o cap dels dos, o ambdós,
però ni així ningú ens pot
impedir el dret d’opinar al
respecte. A la llum de les
hemeroteques ha quedat
clar que la declaració unilateral de independència
que Puigdemont va fer el
10 d’octubre de 2017 va ser
pública, però ni violenta ni
eficaç, atés que va durar
28 segons. La DUI que el
Parlament de Catalunya

tot un prudent silenci, peten davant de noticies donades per allò que anomenen Xarxes Socials, sense
saber que i qui les inspira
i dona. Tocant qualsevol
tema amb total impunitat
i deixant ben amagat tot el
context.
La mateixa contenció
i la tolerància, son vitals
per mantenir les virtuts cíviques per mantenir la democràcia, i com diu John
Williams Wickilson la democràcia es te cuidar. Per
que és una senyoreta molt
delicada, al donar-nos tanta llibertat. S’abusa massa
del bonisme i davall de les
seves ales i troben aixopluc tots els paràsits de la
societat que precisament
li xuclarien fins la darrera
gota dels seus sucs vitals.
Sempre ha estat així i així
serà per poc que badem.

No tardarem gaire que tot
allò que no fa gaire temps
era una realitat particular
anònima; la caritat, no
tindrà per a què viure.
Ara son institucions, podríem dir quasi “Trusts”
a nivell global; a qui no li
sona Mèdicos sin Fronteras”, Open Arms, i aquelles infermeres amb cara
quasi tràgica ensenyant
grossors de bracets que
hi haurien d’esser i no hi
són, i al cap d’uns segons
la rialla la fa molt agradable a canvi d’una petita
quantitat. I si un vol anar
al detall deu o dotze entitats, sense comptar tots el
estaments de la ONU, els
podria contar. Malgrat tot,
el número de necessitats
d’ajuda augmenta sense
parar segons se’ns diu, i
qualsevol pot malpensar
que igual les celebèrrimes

màfies han descobert un
sucós negoci, i una gratificant valorització de tots
aquells que estan massa
preocupats per el que ells
no ajuden a arranjar.
Davant de tanta demanadissa aviat serà un
món sense realitat. Doncs
comença a cansar tan drama, tant bonisme, tantes
associacions, tantes entitats i tanta justícia social,
tan pregonada i quasi mai
vista. Per la raó que es comença a sospitar que el
populisme, o el que faci el
seu olor ha trobat un altre
tema per fer rendir. Fins
que no sigui el moment
de comprar-se un xalet en
una serra madrilenya. I es
que sempre uns aprenen
solfeig i uns altres ja canten.

va fer el 27 també va ser
pública però no violenta.
Així, a l’hora de jutjar-los, què tindrem? En
primer lloc cal aclarir que
el sistema penal espanyol
no permet jutjar a persones que no estan presents
en el judici; per tant els
fugits no seran jutjats, de
moment. Penso que es
considerarà provada la
desobediència reiterada
a resolucions judicials, la
malversació de diners públics, per destinar recursos públics a finalitats no
incloses en els pressupostos, i la prevaricació, que
és el delicte que comet un
funcionari o responsable
polític que pren una resolució que sap que és injusta o il·legal.
Si finalment les condemnes dels que eren
membres del Govern de
Catalunya són solament

pels delictes de desobediència reiterada, prevaricació i malversació,
descartant la rebel·lió, ens
trobarem davant d’un ridícul històric per una bona
part de la Judicatura espanyola; i que els jutges es
preparin per l’azotina que
rebran de la premsa i les
Institucions europees. No
obstant, m’oloro que els
Jordis ho tindran més cru
pel delicte de sedició. El
temps ho dirà.
En una entrevista recent Mercè Caso, Jutgessa degana de Barcelona,
ha dit que tot i que la
presó provisional és una
mesura plenament legal,
el manteniment excessiu
d’aquesta mesura la converteix en una condemna
anticipada, sobre tot quan
s’han pogut prendre altres
mesures que garanteixen
la presencia dels encau-

sats en el judici. La Senyora Mercè Caso afirma allò
que la majoria dels catalans opinem, a més d’una
bona part del mon jurídic
espanyol i europeu.
Si la sentència és dictada, com preveuen, a
meitats del 2019, portaran
gairebé dos anys en presó
preventiva; excessiva se
miri com se miri, injustificada, innecessària; i a
més fa pudor a ideologia.

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

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

20 >>

OCI

Mercat de les Rebaixes d’hivern el proper
8 de febrer al Passeig de l’Estació
El proper divendres dia
8 de febrer, la part alta del
Passeig de l’Estació (des de
la plaça de la sardana fins
a l’Estació de trens), estarà
ubicat el mercat de les rebaixes d’hivern organitzat
per l’Associació ACB 2021,
des de les 10 del matí, fins
a les 15 h, amb una trentena
de parades (roba, sabates,
complements, roba de la
llar...)que oferiran els millors
descomptes en productes
de la temporada d’hivern.
Per altra banda, l’Associació de comerciants va fer
el sorteig el passat 13 de gener, de la Campanya de Nadal, “Som ACB, Balaguer,

L’Associació Estel compleix 40
anys i enguany ho celebraran
amb diferents actes
Fundada per famílies
amb persones amb
discapacitat
intel·lectual

Mercat de les rebaixes d’hivern

Som Nadal”, on sortejaven
els tres lots. Els premiats
van ser: Carme Cucó (Butlleta sellada per l’establi-

ment Quatre Estacions),
Jose Diaz Bautista (Decora
Balaguer) i Mireia Carrera
(Boutique Infantil).

El diumenge a la biblioteca els contes de
Sandra Rossi dins el cicle Emboirats

Sandra Rossi amb “Històries principesques”

Aquest diumenge continua el cicle d’espectacles
de l’Emboirats, amb Sandra
Rossi, que ens portarà les
“Històries principesques” a
la Biblioteca Margarida de
Montferrat a partit de les 12
del migdia, i està adreçat a
nens i nenes de 4 a 10 anys.
L’entrada sempre és gratuïta
però l’aforament és limitat.
Aquest cicle va començar el passat 25 de novembre i acabarà el proper 9 de
març.

Enguany es celebren
40 anys de l’Associació
l’Estel que va ser fundada
el 1979 per un grup de
famílies de persones amb
discapacitat intel·lectual,
sent una entitat d’àmbit
comarcal de suport amb
persones de la comarca
de la Noguera.
En l’actualitat
ofereixen els ser veis
de suport amb l’escola
d’educació especial,
el taller ocupacional,
la llar-residència (amb
dos habitatges), lleure i
transport.
L’any 1994 es va crear
el Club Esportiu L’Estel

per competir com a
esportistes federats en els
esdeveniments esportius
que organitzava la
Federació ACELL i Special
Olympics Catalunya.
Durant aquest 2019
es compleixen els 40
anys de l’Associació
L’Estel i també els 25
anys del Club Esportiu
L’Estel, és per això que
al llarg d’aquest any es
faran una sèrie d’actes
per commemorar aquest
fet, com per exemple la
presentació dels logos
commemoratius que es
fa fer aquesta setmana.
També s’ha fet un calendari solidari, així com es
farà una secció de fotos
d’aquests 40 anys, una
cursa solidària a l’abril i
un sopar d’aniversari al
mes de setembre, entre
altres coses.

Presentació dels logos dels logos dels 40 anys

O C I << 21

La Biblioteca de Balaguer s’adhereix
al Programa Biblioteques amb D.O.
Per quart any consecutiu, la Biblioteca Margarida
de Montferrat de Balaguer
s’adhereix al Projecte Biblioteques amb DO, una iniciativa del Servei de Biblioteques del Departament de
Cultura. Aquest projecte
que uneix la cultura del vi

amb la cultura pròpiament
dita, pretén dinamitzar
l’espai bibliotecari amb
activitats i propostes culturals variades que prenen
el vi com a manifestació
autòctona, característica i
diferenciada, per subratllar
que també les biblioteques

Biblioteca Margarida de Montferrat

públiques són diverses
en la mesura que ho és el
territori per tal d’oferir serveis de qualitat. Per aquest
motiu la Biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer ha programat tota
una sèrie d’activitats on la
cultura i el vi són els principals protagonistes amb
la denominació d’origen
Costers del Segre i un Celler participant encara per
confirmar.
La primera activitat
tindrà lloc el dissabte 9
de febrer a les 11 del matí
a la sala d’actes del Casal
Cívic. Es tracta del “Taller
creatiu amb taps de suro i
altres materials” a càrrec
del centre d’expressió artística Solaç, adreçat a infants a partir de 5 anys.
Pel que fa a les acti-

Imatge de la passada edició

vitats adreçades a públic
adult, començaran el dijous 14 de febrer a les 8
del vespre amb l’espectacle de contes per a adults
“Las travesuras de Eros”
a càrrec de Sandra Rossi.
L’espectacle està basat en
relats de Quim Monzó, Daniel Samper Pizano, Pedro
Zarraluki i la mateixa Sandra Rossi.
La tercera activitat serà
el dimecres 20 de febrer a
les 8 del vespre. En aquesta
ocasió tindrem la, música
de Corrandes són Corran-

des amb l’espectacle “Les
paraules del vi”. Es tracta
d’un concert-taller participatiu. Durant l’activitat els
conductors faran un taller
dinàmic per aprendre a jugar amb paraules del món
del vi.
Per acabar el cicle Biblioteques amb D.O., el dijous dia 28 de febrer a les
8 del vespre serà el torn de
la Companyia de Comèdies
Crisi Perpètua que ens representarà l’espectacle “El
tast” basat en el conte de
l’escriptor Roald Dahl.
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Anuncis breus classificats
TREBALL

-----------------------------------COMPTABLE Administrativa catalana, amb
experiència, s’ofereix
per portar comptabilitat a hores convingudes (tardes). Raó:
615116608.
----------------------------------LA VERMUTERIA del
Mercadal,
necessita personal amb experiència. Contacte:
973450800 (Laia).
----------------------------------BUSQUEM perruquers i
esteticistes amb amplis
coneixements per la
propera obertura d’un
centre PLS Peluquerias
Low Cost. Enviar currículum a: smolen.w@
hotmail.com
-----------------------------------REPASSOS de llengua anglesa (Primària,
ESO i Batxillerat). Raó
telèfon: 698383277.
----------------------------------S’OFEREIX noia amb
títol sociosanitari per
treballar cuidant gent
gran o neteges domiciliàries. Amb experiència. Raó: 667267215.
-----------------------------------

PROFESSORA nativa dóna classes particulars amb llengua
anglesa. Possibilitat
de fer classes de conversa, en grups reduïts
o bé en classes particulars. Informa’t ja,
sobre els horaris disponibles i sense cap
compromís. No ho deixis estar i activa el teu
anglès! Raó telèfon:
650422582.
-----------------------------------

IMMOBLES

-----------------------------------VENTA torre prop
de Balaguer, en una
tranquila urbanització. Excel·lent situació, amb llar de foc,
jardí i piscina. Raó:
973447760.
-----------------------------------VENDA/LLOGUER de
pàrking al carrer Balmes de Balaguer. Raó
telèfons: 973446988635628694.
----------------------------------7HA en finca rústica en
venta a Balaguer. Raó:
648459852.
------------------------------------

LLOGUER local comercial, 32 m2, al carrer Girona. Està equipat amb
la instal·lació d’aigua,
llum, porta d’alumini
i vidre i també reixa.
Informa’t sense compromís: 973450555.
-----------------------------------ES LLOGA apartament
a Camarasa, 2 habitacions, amb vistes al
riu i totalment equipat.
Lloguer de magatzem
al c/ Sant Pere Màrtir
i pàrquing de línia al
c/ Noguera Pallaresa de Balaguer. Raó
telèfons: 973447752639920281.
-----------------------------------OPORTUNITAT venda
de dos pàrquings al
c/ Girona cantonada
amb c/ Riu Corb. Raó
telèfons: 973446011629725009.
----------------------------------PARCEL·LA EN VENDA a Térmens. Possibilitat de fer-hi dos
habitatges. La façana dóna a dos carrers. Molt bon preu.
Informa’t al telèfon:
973450555.
-----------------------------------

VARIS

----------------------------------COMPRO monedes,
bitllets, segells, joguines antigues, rellotges, àlbums de
cromos, postals, fotos antigues, còmics,
llibres antics, plomes
estilogràfiques, nines
Nancy, escalextrix, coberteries de plata, i
també antiguitats. Telèfon: 676803205.
-----------------------------------VENDA DE LLENYA.
Repartiment a do micili. Raó telèfons:
677559592-677559593
(Miquel Garrofé).
-----------------------------------VENC trona (Inglesina).
Plegable i regulable.
Pràctica i en bon estat. Preu: 60 €. Raó:
658519371.
----------------------------------ES TRASPASSA llibreria a Balaguer. Raó:
696949140.
-----------------------------------ES VEN llicència de
taxi de Balaguer amb
cotxe inclòs. Contacte Javi, telèfon:
661403706.
------------------------------------

MOTOR

----------------------------------ES VEN cultivador
per a Pasquali articulat. Practicament nou.
Raó: 667476172.
------------------------------------ES VEN CARAVANA,
Model Knaus Sport
FDK. Full equip. Capacitat per a 7 persones.
Amb aire condicionat,
televisió, calefacció.
Toldo i tancaments
(marca Thule) i avancé
(marca Alpes). Mover
(fins a 3.500 kg), toma
d’aigua corrent directa,
triple llitera. Amb la ITV
passada. Canvi de nom
inclòs. Porta bicicletes
de quatre i roda de canvi original. Preu: 14.000
€ negociables. Interessats trucar al telèfon:
610 225 752.
------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció de
breus classificats, adreceu-vos a les nostres
oficines del c/ Sant Lluís, 36-38 entresol de
Balaguer, o per telèfon
al: 973448273.
-------------------------------------
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Farmàcies

Telèfons útils
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
--------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------MONTSERRAT MIRATS

973424151

------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

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

ARRIBADES
LLEIDA
07.24
08.41
08.44
10.34
11.41
12.34
14.33
14.34
16.48
16.49
17.03
18.24
18.34
20.04
20.29
20.33
21.03
22.09
22.28
22.55

BALAGUER
05.52 (4)
08.15 (1)
11.15 (2)
15.31 (7)
17.31 (8)
17.56 (3)
19.51 (6)

LA POBLA
07.00
09.22
12.22
16.38
18.38
19.03
20.58

SORTIDES
LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.47 (1)
09.05 (1)
10.47 (2)
11.10 (7)
13.30 (1)
15.05 (7)
15.30 (2)
17.05 (5)
17.30 (4)
19.05 (5)
19.25 (4)
21.05 (7)
21.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
05.52
06.46
08.15
09.31
11.15
11.36
13.56
15.31
15.56
17.31
17.56
19.31
19.51
21.31
21.56

LA POBLA
07.08 (4)
10.08 (2)
13.00 (7)
15.15 (8)
15.30 (4)
19.00 (5)
19.30 (3)
21.22 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.37
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.

** Els horaris de trens canvien constantment. Aconsellem confirmar horaris al
web www.fgc.cat .Horaris de trens actualitzats el 17/12/18.

MONTGAI
EVA CAMPIÑEZ

973430358

------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

973438136

------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 24 de gener
a les 8 de la tarda del 31 de gener
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 31 de gener
a les 8 de la tarda del 7 de febrer
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 7 de febrer
a les 8 de la tarda del 14 de febrer
ALDAVÓ

ES VEN CARAVANA, Model KNAUS SPORT FDK.
Full equip. Capacitat per a 7 persones. Aire condicionat, TV, calefacció.
Toldo i tancaments (marca Thule) i avancé (marca Alpes).
Mover (fins a 3.500 kg), toma d’aigua corrent directa, triple llitera.
ITV passada. Canvi de nom inclòs. Porta bicicletes de 4 i roda de canvi original.

Preu: 14.000 € negociables. Raó: 610 225 752.

DEMANI’NS
PRESSUPOST

SORTIDES
BALAGUER
06.58 (1)
08.15 (4)
08.18 (5)
10.08 (1)
11.15 (2)
12.08 (7)
14.07 (7)
14.08 (2)
16.22 (8)
16.23 (7)
16.37 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.38 (8)
20.03 (4)
20.07 (5)
20.37 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.29 (6)

LA SENTIU DE SIÓ

AIGUABELLA ALENTA, G.

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

Horari de trens

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.55
“
20.25
“
06.10
TÀRREGA
06.50
“
07.50
“
12.00
“
14.00
“
19.30
“
06.30
LLEIDA
07.15
“
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.10
“
09.15
”
09.53
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.15
“
14.55
“
15.18
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
18.40
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
16.35
“
09.20
PONTS
13.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.17
AGRAMUNT
19.17
“

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
dl. a ds.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dis. i dium.
dl. a dv.
diari
diari
dl., dm., dj., dv.
divendres
diari
dl. a dv.
diari
dl. a dv.
dl. a ds.
dl. a dv.

SORT.
14.20
19.10
20.40
06.30
07.20
14.00
14.20
19.10
20.40
08.25
12.45
14.45
12.00
SORT.
06.45
07.15
08.00
08.05
08.45
08.50
09.10
09.15
10.00
10.05
11.10
11.15
12.30
12.35
13.00
13.40
13.45
14.10
14.15
15.00
15.00
16.00
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

DESTINACIÓ
CALENDARI
ESTERRI D’ÀNEU
dl. a dv.
“
dissabte
“
dl. a dv.+dg.
ÀGER
dl. a dv.
“
dl. a ds.
“
dissabte
“
dl. a dv.
“
dissabte
“
dl. a dv. + dg
ALMENAR
dl. a dv. feiners
“
dissabtes
“
dl. a dv. feiners
ALBESA
disbt mercat
LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
dissabtes i diumenges
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al
webs: www.alsa.es . Actualitzat el 17/12/2018.
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