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Sumari
En Portada

Posa’t la Gorra 2019
a Balaguer

-------------------------------------------------------------------------------Balaguer i la Noguera enceten els preparatius de
la IV edició de Posa’t la Gorra 2019, fent la presentació
de ciutat i comarca, a la sala d’actes de l’Ajuntament
de Balaguer, el passat dimarts 29 de gener, on es va
explicar el conjunt d’actuacions que tindran lloc al Parc
de la Transsegre de Balaguer el dia 5 de maig amb la
finalitat de recaptar diners per la lluita contra el càncer
infantil.
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>>BALAGUER
# La AECC presentà la nova campanya el Dia Mundial Contra el Càncer
Durant l’acte es va presentar l’exposició “apropa’t a la meva realitat
i descobreix les meves emocions”
# El dimarts 12 de febrer el Síndic de Greuges visitarà Balaguer
El Casal Lapallavacara acollirà la visita de l’equip del Síndic de Greuges
# Xerrada informativa sobre seguretat als administradors de finques de la Comarca
El passat 12 de desembre es va impartir la primera d’aquestes xerrades a la Sala Fonoteca de l’Ajuntament de
Balaguer, i posteriorment, el dia 18 de desembre, a la Sala l’Alberg de l’Ajuntament de Ponts
# L’Escola Pia celebra el dia de la Pau amb una “càpsula del temps”
El passat dimecres, 30 de gener, se celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, en commemoració de
l’aniversari de la mort de Mahatma Gandhi
>>COMARCA
# Els joves noguerencs es podran “vendre” en les jornades de Networking
La iniciativa, organitzada per l’Oficina Jove del Consell Comarcal i el
Consorci Grup d’Acció Local (GAL) Noguera-Segrià Nord
# Formació per desmuntar falsos rumors i perjudicis sobre la diversitat
Aquesta formació s’estructura a càrrec de La Xixa Teatre i Pere Cortada
# La població de Cubells arranja els camins municipals amb un total de 12 quilometres
Les millores consistiran en l’aportació d’àrids i en l’anivellació i perfilació del ferm. Amb aquesta actuació, la xarxa
de camins del terme estarà en condicions òptimes per als mesos vinents en què les feines del camp s’intensifiquen
# El Consell Comarcal contracta a 13 persones en el programa treball i formació
La convocatòria estava adreçada a persones aturades, preferentment més grans de 45 anys
>>ESPORTS
# El Balaguer fa tres nous fixatges per ajudar a salvar a l’equip
El CF Balaguer ha presentat Sylla Aboubacar i Agustín Barberán i ha
confirmat també, la incorporació d’Enric Vega.
# Aleix Sierra campió de Catalunya de Duatló de Muntanya
El 20 de gener, a la 7a Duatló de Muntanya 2019 dels Pèlags a Vilobí
# Tres medalles pels balaguerins al campionat de Catalunya Aleví infantil de natació
Molt bons resultats al campionat català de natació Aleví d’hivern celebrat a les instal·lacions del CN Lloret
de Mar amb 5 representants del CEN Balaguer.
# Les Mitjes de Ponent 2018 coronen a Jordi Trepat i Anna Artal com a campions
El passat 25 de gener es va celebrar a la Llotja de Lleida el lliurament dels premis
>>OCI/CULTURA
# Balaguer prepara una gran festa en el seu Carnestoltes del Congre
Els propers dies 2 i 3 de març, Balaguer reviurà la festa del Carnestoltes
del Congre. Com a novetat s’ha organitzat el 1r “Concurs de Comparses”
# Aquest dissabte dia 9 es celebra el 5è Festival Flamenco-Fusión
L’event està organitzat per la Casa de Andalucía de Balaguer
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L’AECC presentà la nova campanya
dilluns el Dia Mundial Contra el Càncer
Durant l’acte es va
presentar l’exposició
“apropa’t a la meva
realitat i descobreix les
meves emocions”
Aquest passat dilluns
4 de febrer, l’AECC va presentar la campanya 2019 al
CAP de Balaguer, coincidint
amb el Dia Mundial Contra
el Càncer. L’acte va anar a
càrrec de Pilena Naval, presidenta de la Junta Local de
l’entitat a Balaguer, Josep
Casals, vicepresident de
l’AECC a Lleida, Aida Anglès,
psicòloga de l’entitat i amb
el testimoni d’un pacient.
Durant l’acte es van
presentar algunes de les
accions que tenen previstes
pels propers mesos, com per
exemple la il·luminació de
monuments de color verd
en més de 50 poblacions
de la província de Lleida, el
passat dilluns sota la campanya #ambtudonemlacara,
on Balaguer un any més
il·luminava la façana de
l’ajuntament de color verd.

Xerrada informativa sobre
seguretat als administradors
de finques de la comarca
Les xerrades es van
fer durant el mes de
desembre a Balaguer
i Ponts

Balaguer il·luminat de verd el dia Mundial contra el Càncer

Per aquest divendres
està programada la 3a jornada per a pacients de càncer
i les seves famílies, així com
el repartiment de 10.000
punts de llibre informatius
amb les prestacions i serveis gratuïts de l’AECC en
llibreries i biblioteques de la
província.
L’AECC Balaguer ofereix
diversos serveis com són el
d’orientació medico-sanitària o el d’atenció social, ajudes econòmiques o prèstec
de material ortopèdic, que
s’ofereixen mitjançant cites
concertades. A part també

s’ofereix atenció psicològica, fisioteràpia individual i
aquàtica, activitat física en
grup o marxa nòrdica, en periodicitats des de setmanals
a mensuals.
Durant l’acte també es
va inaugurar l’exposició
“Apropa’t a la meva realitat i descobreix les meves
emocions”, una mostra per
arribar al públic en general,
i conscienciar a la societat
de l’impacte emocional del
diagnòstic de la malaltia i
la importància de l’atenció
psicològica, tant en pacients
com en familiars.

L’Oficina de Relacions
amb la Comunitat (ORC) de
l’Àrea Bàsica policial de la
Noguera, que engloba les
comissaries de Balaguer
i Ponts, per iniciativa
pròpia i amb l’objectiu
de fer arribar informació
d’interès al màxim nombre
de persones i col·lectius,
va impartir, durant el
passat mes de desembre
de 2018, un seguit de
xerrades informatives
sobre consells de
seguretat en l’àmbit de la
llar/ habitatge adreçades,
en aquest cas, al col·lectiu
d’administradors de
finques de la comarca de
la Noguera.
El passat 12 de
desembre es va impartir
la primera d’aquestes

xerrades a la Sala Fonoteca
de l’Ajuntament de
Balaguer, i posteriorment,
el dia 18 de desembre,
a la Sala l’Alberg de
l’Ajuntament de Ponts.
En ambdues xerrades,
un gran nombre de
professionals relacionats
amb aquest àmbit varen
rebre consells per tal de
fer una millor prevenció,
van poder plantejar dubtes
i preguntes relacionades
amb la seguretat a la
llar i als immobles en
general; dubtes que els
agents de l’ORC de l’ABP
de La Noguera van anar
responent i matisant
segons cada cas.
Cal
destacar
d’ambdues xerrades,
una participació activa
i fluida del col·lectiu
d’administrador de
finques de la comarca de
la Noguera, però sobretot,
un resultat altament
enriquidor per a ambdues
parts.

El proper dimarts 12 de febrer el Síndic
de Greuges visitarà Balaguer

El Síndic estarà al casal Lapallavacara

El proper dimarts 12 de
febrer, el Casal Lapallavacara acollirà la visita de l’equip
del Síndic de Greuges de
Catalunya (el defensor de
les persones). S’atendran
a les persones que vulguin
fer consultes o presentar
queixes sobre una actuació
de l’Administració pública
i també contra empreses
que presten serveis d’interès general (com ara llum,
aigua, gas...). Cal concertar
les entrevistes prèviament.

Sala Fonoteca de l’Ajuntament de Balaguer
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Signatura d’un nou contracte de
coworking al CEI de Balaguer
El passat dimarts 22
de gener, va tenir lloc la
signatura del contracte
de coworking entre l’alcalde de Balaguer, Jordi
Ignasi Vidal, la regidora
d’empresa Ester Guarné i
Gemma Sidró, delegada
de Nationale Nederlanden
a Balaguer i la Noguera.
Gemma Sidró, ha optat
per una nova modalitat
d’espai de treball, com és
un coworking enlloc d’un
despatx o oficina tradicional, ja sigui per abaratir
costos així com també per
aprofitar les sinergies dels
altres companys.
Actualment ja són set

La Confraria de Sant Antoni
realitza el sorteig de la Rifa de
Sant Antoni 2019
La Confraria comunica
els números agraciats
del sorteig que es va
realitzar el passat 27
de gener

Signatura del contracte

entre empreses i professionals que fan ús dels coworkings del Centre d’Empreses Innovadores (CEI).

L’espai que està ubicat
al centre històric de la
ciutat, va ser inaugurat al
2015.

El conseller Alfred Bosch visita la
Noguera i fa parada a Balaguer

El Conseller Alfred Bosch al CEI participant en un col·loqui

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred
Bosch va visitar el passat
dos de febrer la comarca
de la Noguera. Primer va
fer parada a Camarasa, on
visità la central Hidroelèctrica i després Balaguer, on va
signar el llibre d’honor de la
ciutat i va assistir al Centre
d’Empreses Innovadores on
es va realitzar un col·loqui
amb empreses exportadores del territori.

La Confraria de Sant
Antoni comunica els
números agraciats en el
sorteig de la tradicional
Rifa del porquet 2019,
que es va celebrar el
passat diumenge 27, en
un dinar al Restaurant del
Santuari, que enguany
com a novetat passava a
ser dinar enlloc de sopar.
La sèrie A, premiada
amb un porc de 1.000
kg (aproximadament) o
l’import equivalent ha
estat pel número 0769.
La sèrie B, premiada

per un cap de setmana
de 3 dies a Madrid amb
AVE, per a dues persones
ha estat pel número 0075.
La sèrie C, premiada
amb un televisor de 32”
ha estat pel número
2943.
La sèrie D, premiada
per un viatge a Mallorca
per a dues persones, 5
nits amb un hotel de 3
estrelles amb pensió
complerta, habitació
doble i amb sortida i
arribada des de l’aeroport
de Barcelona, ha estat
pel número 4290.
Els premis es poden
fer efectius contactant
amb la Confraria al
telèfon 973446013. Els
premis que no siguin
recollits, caducaran als
tres mesos d’haver fet el
sorteig.

Festa de Sant Antoni d’aquest any
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L’Escola Pia Balaguer celebra el dia de la
Pau amb una “càpsula del temps”
Una activitat conjunta
amb les escoles Pia de
Catalunya per celebrar
el dia escolar de la
no-violència i la Pau
El passat dimecres, 30
de gener, se celebra el Dia
Escolar de la No Violència i
la Pau, en commemoració
de l’aniversari de la mort
de Mahatma Gandhi. Per
aquest motiu, l’Escola Pia
de Balaguer i les altres 19
de l’Escola Pia de Catalunya organitzen cada any
activitats diverses de reflexió sobre la pau i els drets
humans en el nostre món.
Enguany, per primera vegada, totes les escoles van
realitzar una mateixa activitat, la “càpsula del temps”,
sorgida del treball conjunt
dels delegats i delegades
de cada escola i al consell
de delegats de l’EPC. Tot
l’alumnat va reflexionar
sobre com s’imaginen el

Pessiga’t

L’Escola Vedruna Balaguer va
celebrar el dia escolar de la
No-violència i la Pau
Un any més l’Escola
Vedruna es suma a la
celebració del dia
escolar de la Pau i de
la No-violència

Càpsula del temps

món d’aquí 5 anys pel que
fa a la Pau i van elaborar
algun producte (dibuixos,
poemes, vídeos, collage....)
que van guardar dins de la
“càpsula” de cada escola
durant els propers 5 anys.
L’any 2024 a cada escola
s’obriran les càpsules i es
treballarà amb les idees que
s’hi van guardar i la situació
real del moment.
A l’Escola Pia de Balaguer, els alumnes de l’escola van omplir la càpsula
de desitjos de Pau, i d’aquí

a cinc anys, tocarà obrir-la
i veure si entre tots han fet
la feina per poder tenir un
món millor.
Per altra banda i formant part de la celebració del DENIP, el dilluns
abans, 28 de gener, van fer
el tradicional Pessiga’t, un
esmorzar solidari pel dia
de la Pau, una activitat
que compta amb una gran
participació de les famílies integrants d’aquesta
comunitat educativa, una
activitat solidària on tothom qui vol porta un pastís
casolà (pastissos, magdalenes, coques...) que després es reparteix entre tots
els alumnes, professors i
treballadors del centre, a
canvi d’una aportació econòmica. Els diners recaptats es destinen a la FES,
un projecte solidari, on enguany s’hi van poder entregar més de 500 euros. Una
activitat que es celebra
sempre en dilluns perquè
les famílies tinguin temps
de fer els seus dolços durant el cap de setmana.

L’ E s c o l a Ve d r u n a
Balaguer va commemorar
el passat dimecres 30
de gener el Dia Escolar
de la No-violència i la
Pau, aniversari de la mort
de Gandhi, una festa
que cada any celebren
amb diferents actes per
celebrar la diada.
El DENIP propugna
una educació permanent
en i per a la concòrdia, la
tolerància, la solidaritat,
el respecte als drets
humans, la no-violència
i la pau, així doncs
alumnes i claustre de
professors, es van sumar
en aquest dia, per una
escola en valors.
Un cop reunits al pati

gran de l’escola, els i les
alumnes de diferents
nivells es van comprometre a fer accions de
pau, escrites en diverses
claus. Totes elles eren
portadores de missatges
amb els quals s’obririen
les portes de cadascuna
de les aules per acollir la
PAU.
Amb aquest símbol,
la comunitat educativa
Vedruna Balaguer vol
que aquest centre sigui
un espai proper que faci,
a tothom, sentir-se molt
bé. Només sentint-se
en un ambient de pau
i respecte amb els més
propers, es pot somniar
amb la pau per a tots els
pobles i ciutats del món.
L’acte es va acabar
enganxant les claus en
un plafó, enlairant un
globus amb diferents frases al·lusives a la diada i
cantant la cançó Obrim
les portes, del grup català Txarango.

Celebració del dia de la No-violència i la Pau
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El Centre d’Empreses Innovadores rep la
presentació de “Gira Mujeres” de Coca-cola
La nova aposta pels municipis de Lleida preveu una
participació de més de trenta-cinc dones
Coca-Cola ha presentat
aquest dimarts a Balaguer la
tercera edició del seu projecte de capacitació, millora de
l’ocupabilitat i emprenedoria

‘GIRA Mujeres’. La presentació d’aquesta tercera edició
ha tingut lloc Centre d’Empreses Innovadores (CEI) de
Balaguer i ha comptat amb la

Presentació “Gira mujeres” al CEI de Balaguer

presència de l’alcalde del municipi, Jordi Ignasi Vidal Giné,
la vicepresidenta del Consell
Comarcal de la Noguera,
Sonia Valero, el responsable
de Lleida de Coca-cola European Partners, Jordi Viladrich
i la directora de formació de
Dona Activa, Montse Ramón.
La tercera edició de ‘GIRA
Mujeres’ arriba a Catalunya
després d’una exitosa segona edició, en la qual es van
desenvolupar dos itineraris
diferents:
‘Traçant un nou camí’,
amb la col·laboració de Creu
Roja, que consisteix en tallers destinats a proporcionar a les dones els coneixements i eines necessaris per
a facilitar o millorar la seva
integració al món laboral.
‘Viatge a l’emprenedoria’,
de la mà de Dona Activa, iti-

Participants als tallers a Balaguer

nerari adreçat a dones que
volen emprendre dins de la
cadena de valor del sector
d’alimentació i begudes,
i que va comptar amb 26
tallers i 314 dones participants.
A part, es desenvoluparà, a Barcelona, ‘GIRA Mujeres Weekend’, una formació
intensiva adreçada a dones
que tinguin una idea avançada d’emprenedoria o ja
tinguin en marxa un negoci.
Aquesta formació de cap de
setmana se celebrarà els
dies 8 i 9 de juny.

La nova aposta pels municipis de Lleida preveu una
participació de més de 35
dones. La primera parada ha
estat al Centre d’Empreses
Innovadores de Balaguer,
amb la participació de 15
dones en els seus diferents
tallers, un dedicat a l’empoderament personal i l’altre
el professional. En aquesta
jornada, se’ls va fer entrega
d’un diploma participatiu. A
part d’aquests tallers, hauran de fer 30 hores de formació en línia per desenvolupar
el seu negoci.
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Presentació de la IV edició de “Posa’t
la gorra 2019 a Balaguer”
La IV edició del Posa’t la
Gorra 2019 a Balaguer
es celebrarà el proper
diumenge 5 de maig amb
algunes novetats
Balaguer i la Noguera
enceten els preparatius de
la IV edició de Posa’t la Gorra 2019, fent la presentació
de ciutat i comarca, a la sala
d’actes de l’Ajuntament de
Balaguer, el passat dimarts
29 de gener, on es va explicar el conjunt d’actuacions
que tindran lloc al Parc de
la Transsegre de Balaguer el
dia 5 de maig amb la finalitat
de recaptar diners per la lluita contra el càncer infantil.
Les dos accions més
importants d’aquesta diada
seran la IV Cursa caminada
que espera superar els 6.000
inscrits de l’any passat,
amb una previsió de venda
d’unes 7.500 gorres, i la IV
Fira dels Somnis amb 130
activitats adreçades especialment als infants i joves
de la Noguera i que espera
reunir unes 12.000 persones.
Complementaran aquestes
accions un dinar solidari,
amb sorteig de regals i ball
popular el mateix dia i una
Tómbola dels Famosos en el
marc de la Fira de Balaguer
dels dies 27 i 28 d’abril, que
sortejarà objectes i detalls

Disseny de la gorra d’enguany

L’escola Vedruna organitza el
2n Torneig Internacional de
Cub de Rubik
Aquest Open es
celebrarà els propers
dies 23 i 24 de febrer
a la sala d’actes de
l’escola Vedruna

Presentació de “Posa’t la gorra 2019 a Balaguer”

de gent mediàtica en l’àmbit
dels esports, de la música,
literatura, pintura, TV…
L’edició d’aquest any
aportarà novetats importants entre les que destaquen: l’espai del Bosc dels
Somnis, un poble encantat
ple de laberints i espai lúdics fet amb cartró i amb
una superfície superior als
500 m2, que s’adreçarà als
infants de les llars d’infants
i parvularis. També i com
a reconeixement a la gran
implicació i suport que ha
tingut aquesta festa es nomenaran gorres d’honor als
balaguerins Albert Hermoso, olímpic d’hípica (gorra
d’honor 2016), en Robert
Martínez,
seleccionador
belga (gorra d’honor 2017) i
a la Mari Pau Huguet (gorra
d’honor 2018) com a presentadora d’aquest acte en les
tres darreres edicions. La

gorra d’honor 2019 encara
no s’ha determinat a qui correspondrà.
Aquesta festa solidària
de Balaguer i la Noguera
s’ha consolidat com una de
les manifestacions més participatives de les Terres de
Lleida amb una implicació
molt important per part de la
ciutadania en general i especialment dels centres educatius, institucions, associacions, empreses, comerços…
del territori, que són la clau
de l’èxit recaptatori que al
llarg d’aquests darrers anys
s’ha aconseguit arribant a
xifres al voltant dels cent mil
euros, que es repartiran entre l’Associació de familiars i
amics oncològics de Catalunya (AFANOC) i l’institut de
Recerca de la Vall d’Hebron
(VHIR).
L’organització d’aquesta
festa agraeix a les institucions que els aixopluga, com
són l’Ajuntament de Balaguer, el Consell Comarcal i
Ajuntaments del territori, el
Servei Educatiu de la Noguera, AFANOC i la Diputació de Lleida, així com a les
empreses i comerços que
fan de patrocinadors, però
especialment a les associacions i entitats que conjuntament amb els més de trescents voluntaris i monitors
són els que realment fan
una realitat aquesta gran
manifestació solidària.

L’ E s c o l a Ve d r u n a
Balaguer organitza el
2n Torneig Internacional
de Cub de Rubik, els
propers 23 i 24 de febrer.
Aquest Open compta
amb el suport, entre
altres associacions, de la
World Cube Association
i Rubik’s Cat i amb el
patrocini de l’Ajuntament
de Balaguer. Es preveu la
presència de participants
de diferents països i
també un elevat nombre
d’inscrits de totes les
edats, des d’infantils a
sèniors. Les inscripcions
es poden efectuar a
la pàgina web: www.
worldcubeassociation.
org.

Els participants podran participar en les següents modalitats: 2x2x2,
3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, 3x3x3
(cega), 3x3x3 (menys moviments) i 3x3x3 (una
mà). També, en diferents formes del cub,
com: Clock, Megaminx,
Pyraminx, Skewb i Square-1.
Les diferents proves
es duran a terme a la sala
d’actes de l’escola i el
seu horari serà: dissabte,
dia 23, de les 9 del matí
a les 8 del vespre; i diumenge, dia 24, de les 9
del matí a dos quarts de
tres del migdia.
Enguany hi ha la novetat d’un taller, dissabte
a la tarda, per iniciar els
infants i, també, qui vulgui, a descobrir la tècnica
d’aquest entreteniment
tan ple de possibilitats
aptitudinals.
L’entrada és gratuïta i
oberta a tot el públic, tant
al concurs com al taller.

2n Torneig Internacional de Rubik a l’Escola Vedruna
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Jornades Networking per a promocionar
els joves de la Noguera a les empreses

La població de Cubells arranja
els camins municipals, amb un
total de 12 quilòmetres
L’obra consistirà en
l’aportació d’àrids i en
l’anivellació i
perfilació del ferm
dels camins

Jornada de Networking

Els i les joves professionals de la Noguera i les
empreses del territori tindran aquest any una nova
oportunitat per conèixer-se
i fer relació a través de la
tercera edició de la Jornada
de Networking, prevista per
al proper 21 de març al Consell Comarcal de la Noguera.
La iniciativa, organitzada
per l’Oficina Jove del Consell Comarcal i el Consorci
Grup d’Acció Local (GAL)
Noguera-Segrià Nord, vol fomentar la relació entre joves
i empreses per impulsar la
inserció laboral. La jornada
busca crear sinergies entre
totes dues parts i pretén
consolidar-se com un punt
de trobada per posar en
contacte la demanda real
d’ocupació i les ofertes de
feina.
Ja s’ha obert el termini
d’inscripcions per a les empreses, que d’aquesta manera podran donar a conèixer
les seves ofertes de treball i
tindran l’opció d’incorporar
nous perfils professionals
al seu equip. Les firmes interessades en la jornada s’hi
podran apuntar fins al proper
17 de febrer. El 18 de febrer
s’obrirà el corresponent termini per als joves candidats,
amb l’objectiu que es puguin

“vendre” a les empreses
d’una forma directa.
La Jornada de Networking arrencarà al matí amb
la presentació de les empreses inscrites, així com
de les ofertes de feina. Un
dels principals atractius de
la jornada arribarà després
amb els speed meetings,
rondes d’entrevistes individuals d’uns dos minuts de
durada entre empreses i
demandants de feina. Després d’esmorzar, les empreses disposaran d’espais
individuals per entrevistar
amb més profunditat els
candidats que els hagin
semblat adequats per a la
seva empresa.
Una de les novetats
d’aquest any és la jornada
pre-Networking de formació,
dirigida tant a les empreses
com als joves demandants
d’ocupació. Es tracta de
dos sessions formatives simultànies que s’impartiran
dos setmanes abans de la
Jornada de Networking. Una
d’elles es centrarà en com
es pot trobar el professional
ideal, prevista pel dia 8 de
març en el marc del Pla
Anual de Transferència Tecnològica del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de

Catalunya, i l’altra explicarà com convertir-se en el
professional idoni per a una
empresa.
La Jornada de Networking s’inclou en el programa
Odisseu, desenvolupat conjuntament per la Direcció
General de Joventut del
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i el
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, a partir d’una iniciativa
conjunta de la Fundació
del Món Rural i de l’Associació d’Iniciatives Rurals
de Catalunya (ARCA), amb
la col·laboració dels Grups
d’Acció Local i la xarxa de
professionals de joventut.
Odisseu és un projecte que
incentiva el retorn dels joves
al món rural a partir de facilitar la seva inserció laboral
i el seu arrelament.
Les inscripcions es poden fer efectives en línia. Les
empreses hauran d’omplir
un formulari disponible al
web del Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià
Nord (www.noguerasegrianord.cat). Per la seva part,
els i les joves hauran de presentar la seva candidatura al
web de l’Oficina Jove de la
Noguera (www.noguerajove.
cat).

L’Ajuntament Cubells
està duent a terme el
condicionament dels
camins municipals de
Cubellls i de la Torre de
Fluvià per tal de tenir-los
en bones condicions per
als usuaris, principalment
pagesos i treballadors de
les finques però també
per les persones que van
de pas.
L’ajuntament té previst
de millorar enguany un
total de 12 quilòmetres
de camins amb àrids
reciclats. Les millores
consistiran en l’aportació
d’àrids i en l’anivellació i

perfilació del ferm. Amb
aquesta actuació, la xarxa
de camins del terme estarà
en condicions òptimes
per als mesos vinents en
què les feines del camp
s’intensifiquen i també el
trànsit de vehicles.
Josep Regué, alcalde
de Cubells, explica que
és una millora molt
necessària ja que la
majoria de camins no estan
asfaltats, i amb el pas del
temps es deterioren degut
a l’ús habitual de vehicles
i maquinària agrícola,
alguns d’ells es veuen
afectats degut a possibles
inundacions a causa de la
pluja.
L’actuació té un cost
de 34.000 euros i anirà a
càrrec de la partida de
conservació de camins
del pressupost ordinari de
l’Ajuntament.

Arranjament dels camins de Cubells
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Formació per desmuntar falsos rumors i
prejudicis sobre la diversitat
Aquesta formació
s’estructura en quatre
sessions, a càrrec de
La Xixa Teatre i Pere
Cortada
El passat dimarts 22 de
gener va començar el curs
organitzat per l’Àrea de
Serveis Socials del Consell
Comarcal de la Noguera a
través de l’Oficina d’Inclusió i Diversitat “Desmuntant
falsos rumors i prejudicis
sobre la diversitat”, amb 55
persones inscrites.
Aquesta formació
s’adreça a professionals
dels àmbits de serveis socials, immigració, joventut,
gènere i ciutadania, educació, salut i també a les entitats, col·lectius i persones
interessades, que vulguin
adquirir eines i recursos per

Aquestes tretze
persones contractades
complien els requisits
de la convocatòria

Una de les sessions

contribuir a desfer rumors
falsos, estereotips o prejudicis sobre la diversitat.
cultural, de creences, d’orientació sexual i d’identitat
de gènere.
El curs s’estructura en
quatre sessions, les dos
primeres (22 i 29 de gener) a càrrec de La Xixa
Teatre, que tracta les eines
vivencials per a la reflexió

intercultural. Les altres dos
sessions (20 i 27 de març)
seran a càrrec de Pere Cortada, llicenciat en dret i tècnic de l’Àrea de Programes
i Territoris de la Secretaria
d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania a Girona, que
impartirà el taller: “Dels
rumors a la xenofòbia: treballar la diversitat des de la
Interculturalitat”.

Vallfogona va tenir una jornada contra
el càncer el passat mes de gener

Jornada contra el càncer a Vallfogona

El passat 31 de gener,
Callfogona de Balaguer va
acollir a la sala s’actes una
jornada contra el càncer. Es
va fer la presentació de la

El Consell Comarcal contracta
13 persones en el Programa
Treball i Formació

nova junta de l’AECC Vallfogona així com els agraïments a la junta sortint.
Es va fer l’exposició
dels serveis i prestacions

que l’AECC té previst per
aquest inici d’any per la
província de Lleida. També
es va poder gaudir d’una
conferència a càrrec del Dr.
Mira del Servei d’Oncologia
i Radioteràpia de l’Hospital
Arnau de Vilanova conjuntament amb el Dr. Aldabó,
dels servei d’Oncologia del
mateix hospital.
La jornada va comptar
amb la presència de Concepció Cañadell, presidenta
del Consell Comarcal de la
Noguera, Eduardo Serrano,
president de l’AECC a Lleida i Maria Sarret, alcaldessa
de Vallfogona. A l’acabar es
va servir un petit refrigeri a
tots els assistents.

El Consell Comarcal
de la Noguera s’ha acollit
un any més al Programa
Tr e b a l l i Fo r m a c i ó ,
i ha contractat 13
persones que complien
els requisits de la
convocatòria, adreçada
a persones aturades,
preferentment més grans
de 45 anys, que han
exhaurit la prestació per
desocupació i/o subsidi
o bé són beneficiàries
de la renda garantida de
ciutadania.
El Consell Comarcal
va contractar a finals del
mes de desembre passat 3 persones per a un
període de 12 mesos, i a
finals del mes de gener
d’aquest any, 10 persones durant 6 mesos, per
fer tasques de manteniment, sanejament i
millora d’equipaments,
d’espais i de serveis
públics a diferents pobles de la comarca de
la Noguera, com Albesa, Artesa de Segre, les
Avellanes i Santa Linya,
Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Camara-

sa, Castelló de Farfanya,
Cubells, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer,
Penelles, Preixens, la
Sentiu de Sió, Térmens,
Torrelameu, Vallfogona
de Balaguer, Vilanova de
Meià i Gerb .
A l’acte de presentació del programa hi han
assistit les persones participants i la presidenta
i el gerent del Consell
Comarcal de la Noguera, Concepció Cañadell i
Josep Baldillou, respectivament.
L’objectiu del Programa Treball i Formació és
facilitar a les persones
en situació d’atur amb
més dificultats per accedir al mercat laboral,
la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los les
competències professionals mitjançant experiència laboral i alhora
rebre formació amb vista
a facilitar-los la inserció
laboral.
Aquest
programa
està subvencionat pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies,
el Servicio Público de
Empleo Estatal i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Els contractats pel Programa Treball i Formació
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El passat 24 de gener es va inaugurar
l’Any dels Llops amb Francesc Puigpelat

Presentació l’Any dels llops, amb Francesc Puigpelat

El dijous passat 24 de
gener a les 8 del vespre es
va donar el tret de sortida
a l’Any d’Els Llops en una
trobada dels lectors amb
l’autor de la novel·la “Els
Llops”, el balaguerí Francesc
Puigpelat.
Un centenar de persones

van participar en la conferència col·loqui realitzada a
la Biblioteca Margarida de
Montferrat per l’escriptor.
Els lectors van intercanviar
opinions, anècdotes, inquietuds i dubtes amb l’autor
de l’obra.
L’Any d’Els Llops és un

projecte ideat pel Centre
Excursionista de Balaguer
que unint esforços amb la
Biblioteca Margarida de
Montferrat i el Museu de
la Noguera han organitzat
un programa d’activitats
per conèixer els principals
escenaris de la novel·la “Els
Llops” de Francesc Puigpelat.
Es tracta de crear una
ruta literària que combina
la part literària amb la part
històrica (conferències i explicació històrica de les sortides) i la part d’excursionisme en forma de rutes a peu.
Les sortides es combinaran
amb diverses conferències al
Museu de la Noguera sobre
alguns dels temes tractats al
llibre com la construcció del
Canal d’Urgell o la batalla
del RIF, entre d’altres.

Nova exposició a la Fundació
Marguerida de Montferrato
El dia 1 de febrer
es va inaugurar a la
Fundació Marguerida de
Montferrato l’exposició de
l’artista basc Sergio Prego,
“Anillos concéntricos en
playa terminal”, que es
podrà veure fins el proper
2 d’agost. Composta per
escultures de cartró, de
resina i pneumàtics de

Exposició de Sergio Prego

plàstic juntament amb
dibuixos realitzats amb
plòter.
Prego és un artista de
llarg recorregut que ha
exposat la seva obra arreu
del món i que aquest any,
juntament amb Itziar Ocariz,
és l’artista seleccionat pel
Pavelló d’Espanya a la
Biennal de Venècia.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Canteu, esperits,
canteu
Autor: Jesmyn Ward
Gènere: Novel·la

En Jojo és un nen
mestís que viu amb els
seus avis i la seva germana. La seva mare és
una dona absent que té
visions del seu germà
mort i que viu perdudament enamorada del
seu marit, que compleix
condemna a la presó del
comtat. Quan ella s’assabenta que està a punt
de ser alliberat, decideix
agafar els seus dos fills
i emprendre un viatge
introspectiu i salvatge
que els obliga a relacionar-se per primera vegada com a família. A la
presó, en Jojo es troba
en Richie, un noi amb
qui descobreix el llegat
de l’esclavitud però també la importància de la
reconciliació amb el passat. Amb un llenguatge
ric i musical l’autora ens
ofereix una road movie
literària imponent que
parla des dels marges.
Canteu, esperits, canteu
fa fàcils coses molt difícils: oscil·la de manera
orgànica entre el realisme i la fantasia, entre el
passat i el futur, perquè
parla del racisme i de les
desigualtats socioeconòmiques de la Nord-amèrica d’avui.

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

L’art de portar gavardina és un concentrat de
memòria, emoció i plaer
de narrar. Imaginats o
viscuts, els tretze contes
d’aquest recull revelen
una capacitat d’observació que confirma Sergi Pàmies com a artesà
d’un estil cada vegada
més depurat, en què les
emocions i els detalls són
protagonistes. De la pròpia infantesa a la vellesa
dels pares, del romanticisme de la decepció al
pànic d’estar a l’altura de
les expectatives dels fills,
de la perplexitat individual de l’adolescència a les
cicatrius col·lectives del
segle XXI, el llibre combina reflexió, ironia, melancolia, causticitat i lucidesa
i troba en la fascinació per
l’absurd i la capacitat de
sorprendre’s els antídots
més eficaços per combatre les absències, els
fracassos i altres desconcerts de la maduresa, ja
que casi sempre després
d’una pèrdua, ve el record, ja que si es recorda,
sembla que allò que s’ha
perdut torni, i llavors se li
dóna el valor que té, així
doncs cap la possibilitat
de donar el just valor a allò
que no se li havia donat.

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

L’art de portar
gavardina
Autor: Sergi Pàmies
Gènere: Contes

El misteri de les lletres
Autor: Eulàlia Canal
Gènere: Infantil (+5)

En Miko i la Muska
són dos germans que
gaudeixen contemplant
com el seu pare treballa
l’hortet que tenen a casa.
El que els meravella realment és veure créixer els
fruits de la terra, així, quasi del no-res, d’unes petites i insignificants llavors.
Coneixedors del misteri
de la vida, com en diu el
pare, posen en pràctica
una idea que ha tingut la
petita Muska, que no és
altra que plantar lletres
per tal que en creixin contes. Un bonic i màgic relat
que relaciona el curs de la
natura amb el procés creatiu. Una proposta molt
atractiva pels petits de
l’escriptora Eulàlia Canal
, amb un text amable i directe i amb il·lustracions
d’Elena Frauca, on se’ns
parla de la fascinació
per la vida i pels llibres i
dels quals cal emfasitzar
la gestualitat expressiva
dels personatges.
Meitat conte màgic,
meitat celebració de la
vida i la lectura. La suma
d’ambdós continguts reforça els valors acollidors
de les relacions familiars i
posa en valor el gaudi que
es deriva de l’exercici de
la imaginació.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Collegats

Aloses i garces
dels sembrats que apunten.
Verns de vora el riu
i bedolls despentinats.
Tot del cel estant,
o del cim d’un pic gegant,
tot parlava sense veu,
no sé pas de quin misteri,
quan les conques de les mans
m’omplia de fred i d’aigua.
Nitidesa.
El gel escalant la penya,
escultura immensa
del congost de Collegats.
Al raiguer,
el poeta clerical
hi deixà la seva empremta.
Un matinal de diumenge
per gaudir diferenciant
la bruncidera de cotxes
d’una Arcàdia terrenal
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El Balaguer treu un empat 2-2 insuficient
en el derbi contra el Mollerussa al Municipal

Una jugada del Balaguer-Mollerussa

Només començar el partit el Mollerussa va trobar

el seu primer gol de falta
directa i després de rebotar

a la esquena d’un jugador
del Balaguer i en el Alfred
no va poder fer res per evitar.
Afortunadament l’alegria de
l’equip visitar va durar tan
sols 4 minuts, ja que al minut 6 Vendrell aconseguiria
l’empat a passe de Gabernet.
La primera part va transcorre
amb diferents alternatives i
quan estava a punt de finalitzar un cop de cap de Pedrós
va fer lluir-se a Alfred evitant
el segon gol visitant.
La segona part va començar com la primera, amb un
gol molt rapit del Mollerussa,
concretament al minut 1, a
la sortida d’un corner Raya

El Balaguer fa tres nous fitxatges per
poder ajudar a salvar a l’equip

Agustín Barberán i Sylla Aboubacak

El CF Balaguer ha
presentat Sylla Aboubacar

i Agustín Barberán i
ha confirmat també, la

incorporació d’Enric Vega.
Es tracta d’un migcampista,
un mitjapunta i un davanter
que han d’ajudar a l’equip
a sortir de la cua de la
classificació a la que es
troba actualment el club de
la capital de la Noguera.
Aboubacar és un
migcampista provinent de
la fundació Gramanet que
també ha jugat a equips com
Júpiter i Huracán València.
El jugador va començar
a entrenar-se el passat
dimarts i va afirmar que veu
al grup capaç de sobreposarse a la delicada situació.

posava per davant novament
a l’equip visitant.
Al minut 55 el Balaguer
va tenir una clara oportunitat
per empatar amb un xut de
Trota que el porter Joan Marc
va refusar i el posterior xut de
Marc Sánchez va anar al pal.
uns minuts més tard i
després de la sortida d’un
corner, Galceran pentina la
pilota i Hichem rematà de
cap aconseguint l’empat.
El Balaguer va intensificar el seu atac a la porteria
visitant i Marc Sánchez en
el llançament d’una falta
directa va fer estirar-se al
porter refusant a corner amb
la punta dels dits.
Nii que va sortir a la segona part també va tenir la seva
oportunitat amb un remat
de cap al minut 78, però el
resultat ja no es mouria més.
Pe r l a s e v a b a n d a
Agustín Barberán es tracta
d’un jugador d’atac que
l’any passat va militar al CA
Alpicat i que ja feia quinze
dies que estava a prova amb
el club vermell.
Durant la presentació
va afirmar, com el seu nou
company d’equip, que veu al
grup fort i capaç de capgirar
la situació.
Finalment el club
va comunicar que
aquest divendres també
s’incorporarà a la disciplina
v e r m e l l a E n r i c Ve g a ,
davanter de 21 anys d’edat
i que fins ara militava al
Villacanyas.
Vega nascut a Terrassa
també ha jugat al Terrassa,
Muntanyesa, Castelldefels i
Sant Cristóbal.

Classificació
Primera divisió
Catalana
1. Manresa....................43
2. Montañesa................38
3. Almacelles................36
4. Mollerussa................36
5. Viladecans................35
6. Igualada....................32
7. Andorra.....................28
8. Vilanova Geltrú........28
9. Tàrrega .....................27
10. Júpiter.....................23
11. Vista Alegre............22
12. Lleida B...................21
13. Borges Blanques...20
14. Rapitenca................20
15. Sant Ildefons .........20
16. Cambrils.................19
17. Gavà.........................16
18. Balaguer ............... 14

Propers encontres
13/01/2019

Camp d’Esports
de Lleida

Lleida B| Balaguer
20/01/2019

Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Igualada
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Aleix Sierra es proclama campió de
Catalunya de Duatló de muntanya
El passat diumenge 20
de gener, es va celebrar la
7a Duatló de Muntanya 2019
dels Pèlags a Vilobí del Penedès, una prova puntuable
per la Copa Catalana i la
Lliga de Clubs de Duatló de
Muntanya per la Federació
Catalana de Triatló, on l’atleta balaguerí Aleix Sierra,
del Club esportiu Pedala.
cat, es va proclamar campió, finalitzant la prova amb
una hora i 31 minuts, una
prova on hi van participar
220 atletes. Una prova que
va ser força complicada
degut al mal temps, molt
fred i pluja. La cursa estava
formada per un primer sector de cursa per muntanya

El passat 25 de gener
es va celebrar a la
Llotja de Lleida el
lliurament de premis

Podi per Aleix Sierra del Club Pedala.Cat

de 6km, un segon sector de
BTT de 21km i un darrer de
cursa per muntanya de 3km.
En les dues darreres
edicions de la competició,

Aleix Sierra ja va ser campió de Catalunya sub-23.
Enguany l’atleta no va competir en categoria d’edat i es
va fer amb el títol absolut.

Tres medalles pels balaguerins al
Campionat de Catalunya Aleví de natació

Partipants del CEN Balaguer a Lloret de Mar

Molt bons resultats al
campionat català de natació
Aleví d’hivern celebrat a les
instal·lacions del CN Lloret
de Mar amb 5 representants
del CEN Balaguer.
En categoria masculina
tenim a l’Arnau Pifarré amb
3 medalles, ha estat Campió
de Catalunya en els 200 esquena i 400 lliures i medalla
d’Argent en els 1500 lliures,

Les mitges de Ponent 2018
coronen a Jordi Trepat i Anna
Artal com a campions

en Giulian Alecsandru 4
diplomes de finalista, 4t de
Catalunya en els 100 esquena i 100 lliures i 5è en els 200
lliures i 200 estils i Jaume
Pallé 14e`en els 400 estils i
16è en els 100 braça.
També destaquem en
femení a la Helena Roca
5a de Catalunya en els 200
esquena i 11a en els 100 esquena, i la Cristina Palacín

6a en els 100 lliures i 10a en
els 400 lliures.
Per altra banda, el 19 de
gener a les instal·lacions
del CN Tàrrega set clubs
de la província en categoria
benjamina, van participar
en una competició, destacar
del 2008, la tercera posició
per en Joel Farré en els 100
lliures i en 100 braça del 2009
2a posició en Genís Trepat
en els 50 braça i 3a en els 100
lliures. Del 2010 tenim la 1a
posició d’en Martí Nosas en
els 50 papallona i 50 esquena, i en prebenjamí 2011 la
2a posició d’en Junior Turlica i 3a per en Guillem Puig
en els 25 braça. En Benjamí
femení del 2008 tenim la 2a
posició per l’Èlia Santmartín
en els 100 lliures, i del 2009
tenim la 4a posició de la Laia
Cerezuela en els 50 braça.
En prebenjamí 2011 tenim
la 5a posició de la Claudia
Bravo en els 25 braça.

El
Palau
de
Congressos La Llotja de
Lleida va ser l’escenari,
el passat divendres 25
de gener al vespre, de
la festa de lliurament
de premis de les Mitges
de Ponent en la seva
edició del 2018, la quarta
del certamen, que ha
tingut com a guanyadors
absoluts Jordi Trepat i
Anna Artal.
L’acte va comptar
amb la presència de
representants de tots
els clubs i de la tinent
d’alcalde de la Paeria,
M o n t s e Pa r r a , d e l
d i p u t a t Pa c o C e r d à
i del representant
territorial d’Esports de la
Generalitat, Joan Segura.
En homes, Jordi
Trepat (Xafatolls) ha estat
acompanyat al podi per
Antoni Carulla (Runners
Balaguer) i Alexandre
Tàssies (CE LinyolaLogiesport), mentre que
en dones, Anna Artal (CE
Sanloria) ha superat Elisa
Lladós (Clos Pons Thai
Runners) i Adriana Daza

(Vithas Salut Sport).
Per categories, els
diferents campions han
estat, en sèniors, l’independent Eduard Graus i
Mariona Simó (Cansallebres Vallfogona); en veterans 40, Ramon Bosch
(CA Borges) i Montse
Puig (AE Ekke); en veterans 50, Sancho Ayala
(Fondistes Solsonès) i la
independent Montserrat
Magallón; en màster 60,
Antoni Llobera (Xafatolls) i Mercè Vila (Xafatolls); i en la categoria especial, Josep Domènech
(Handbike) seguit de Jordi Torné (Llimasoles).
També van ser distingits els 85 finishers que
van completar les quatre
mitges maratons i que
van rebre com a obsequi una camiseta amb
el logo de les Mitges de
Ponent. Potenciar la figura del finisher és el gran
repte dels organitzadors
de les Mitges de Ponent
de cara al fufur, per això
de cara a la propera edició del circuit el regal
que rebran els corredors
que aconsegueixin completar el ‘quatre de quatre’ serà un anorac.
Aquest any era la
quarta edició d’aquesta
entrega de premis.

Participants a l’entrega de premis
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Nova victòria pel Sisvial CB Balaguer
contra el CB Mollerussa B per 68-65
El Sènior A del CB. Balaguer, entrenats per Francesc
Almira, continua la bona
dinàmica amb una nova
victòria. Una victòria dels
balaguerins que els manté,
una jornada més, colíders
de 3a catalana.
El partit no va començar
gens bé pels balaguerins.
La permissivitat en defensa,
i la poca concentració va fer
que el partit es posés costa
amunt per aquests, amb un
16-22 a la fi del 1r quart. Però
l’inici del 2n quart tampoc
van canviar les coses, i el
Mollerussa, ràpid en atac i
amb un gran encert des de
la línia de 6.25 agafava el
màxim avantatge al marcador, 25-38 a falta d’1 minut
per la mitja part.
Però a la represa la dinàmica va ser diferent. Els

El proper dissabte 16
de febrer, a partir de les
9 del mati, a Balaguer es
disputarà el Campionat
de Catalunya de Kayac
Cros en diferents
modalitats i categories.
És una cursa
federada competitiva de
piragüisme i cursa a peu

en ambdues modalitats
conjuntes.
El parc de la
Tr a n s s e g r e a c o l l i r à
aquest campionat
organitzat per la Federació
Catalana de Piragüisme
conjuntament amb
l’Associació Piragüística
de Balaguer.

Nova victòria per l’equip balaguerí

balaguerins van treure l’orgull i el coratge, i amb una
bona defensa van anar, poc
a poc, retallant distàncies,
fins a capgirar el marcador
a la fi del 3r quart, 53-51.
L’últim quart, tot i l’emoció al final, els balaguerins
van controlar el temps del

partit, i van ser mereixedors
de la victòria, contra un bon
Mollerussa que segurament
acabarà a la part alta de la
classificació.
Aquest cap de setmana,
els balaguerins jugaran a
la complicada pista del CB.
Tremp.

El proper diumenge 17 Balaguer
celebrarà la 31a edició de la Mitja Marató
Amb la Mitja Marató
de Balaguer s’inaugura
el circuit de Mitges de
Ponent

Mitja Marató de Balaguer de l’any passat

La Villart Mitja Marató
de Balaguer 2019 ja ultima
preparatius per la celebració de la seva 31a edició,
prevista pel diumenge 17
de febrer.
La prova ser virà per
inaugurar el circuit Mitges

El proper dissabte 16 Campionat
de Catalunya de Kayac Cros

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.
La cursa sempre té
molt bona acceptació i les
inscripcions ja estan tancades des del 5 de febrer.

Campionat al Parc de la Transsegre
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Gran victòria a domicili del Balaguer
Villart Logístic sobre el Calella
Aquest passat cap de
setmana, el Balaguer Villart
Logístic va obtenir una important victòria a domicili
sobre el Suris Calella per 1 a
4 que l’allunya de les posicions de descens a la general i
representa la quarta victòria
seguida de l’equip.

En el primer partit Natalya Prosvirnina va imposar-se a Claudia Pérez per
3 a 1 (11-4, 11-5, 9-11, 11-4),
mentre que en el segon
Svetlana Bakhtina va fer el
mateix resultat de 3 a 1 sobre Alba Fernández després
de remuntar el primer set en

Balaguer Villart Logístic i Suris Calella

contra 8-11, 11-5, 11-5, 11-6).
En el tercer Alba Prades va
cedir el seu punt davant la
sèrbia Gabriela Feher per 0
a 3 (7-11, 6-11, 7-11). En partit clau del dobles la parella
Prosvirnina i Bakhtina guanyaven a Feher i Fernández
per 3 a 0 (11-9, 11-6, 11-8),
i finalment Natalya Prosvirnina s’imposava a Alba
Fernández per un nou 3 a 0
(11-7, 11-7, 12-10), deixant el
marcador final en un 4 a 1
que donava una clara victòria a les balaguerines.
Aquesta victòria permetrà, el proper 16 de febrer
a les 17h, rebre al Pavelló
Molí de l’Esquerrà al líder
de la classificació, el potentíssim UCAM Cartagena,
amb la tranquilitat d’estar
lluny de les posicions de
descens.

Aquest dissabte Campionat
provincial de bàsquet ACELL
Aquest dissabte 9 de
febrer de 2019 es celebrarà
el 28è Campionat Territorial
de Bàsquet en el Pavelló
Inpacsa. Organitzat per
la delegació territorial de
Lleida de la Federació
ACELL i el Club Esportiu
L’Estel de Balaguer, s’ha
convertit amb els anys en

Una edició anterior

un dels referents d’esport
i inclusió a Balaguer i a la
província de Lleida.
Amb un total de
172 participants amb
discapacitat intel·lectual
de tota la província de
Lleida, de 10 clubs
diferents i de Special
Olympics Andorra.
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Activitats a la Biblioteca en motiu del
projecte Biblioteques amb DO

L’equip Runners Balaguer amb
bons resultats en diferents
categories d’edats

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, projecte
que uneix la cultura del vi amb
la cultura. Per aquest motiu
la Biblioteca ha programat
tota una sèrie d’activitats, la
primera aquest dissabte 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”, adreçat a infants a partir de 5 anys.
El dijous 14 de febrer a les 8
del vespre amb l’espectacle
de contes per a adults “Las

L’atleta balaguerina
Mariona Marquès una
de les més ràpides de
Catalunya, va aconseguir
aquest passat 26 de
gener la 4arta millor
marca de l’any als 60
metres llisos disputats
a la pista de Catalunya
coberta de Sabadell al
trofeu Natàlia Amiel i
que li permet disputar la
final el proper dia 16 de
febrer a la mateixa ciutat
de Sabadell. La Mariona
de només amb 8 anys ja
té assegurada ser una de
les 8 atletes més ràpides
de Catalunya amb pista
coberta, lluitarà per segon
cop ser la més ràpida
de Catalunya en pista
coberta després d’haver
guanyat l’any 2017. Aquest
any l’atleta balaguerina
ja ha aconseguit una
marca oficial de 9”9 als

Les activitats es fan totes a la Biblioteca

travesuras de Eros” a càrrec de
Sandra Rossi. La següent, el
dimecres 20 a les 8 del vespre.
En aquesta ocasió tindrem

la, música de Corrandes són
Corrandes amb l’espectacle
“Les paraules del vi”. Es tracta
d’un concert-taller participatiu.

Aquest dimecres i divendres mercats de
les rebaixes dels comerciants de la ciutat

Mercat de les rebaixes d’hivern de l’any passat

Aquesta setmana Balaguer acollirà dos mercats de
les rebaixes de les diferents
associacions de comerciants.
En primer lloc, dimecres
els comerciants del Centre
històric faran el seu mercat
de rebaixes d’hivern, amb
importants descomptes per
deixar pas a la nova temporada. Per altra banda, a la part
alta del Passeig de l’Estació,
divendres de 10 a 15 h l’Assooc. Comerciants ACB també
farà el mercat de rebaixes.

Antoni Carulla guanya
la Cursa de Puigverd
de Lleida de 10 km
sent l’actual campió de
la Lliga Ponent
60 metres.
Per altra banda, Antoni Carulla, Gilbert Sanz i
Natàlia Bernat van pujar
al pòdium de la cursa de
Puigverd de Lleida que
s’ha disputat aquest passat 3 de febrer. Carulla
actual campió de la Lliga
Ponent va guanyar amb
autoritat als 10 km, mentre que Gilbert Sanz amb
una segona posició de la
general de 5 km el situa
líder provisional de la Lliga Ponent 2019. Natàlia
Bernat, vigent campiona
de la Lliga Ponent ha pujat al 3r esgraó del podi.

Mariona Marquès del Runners Balaguer
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Breus comentaris

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

Fent una llegida a la
premsa el dia 19-1-19 m’assabentava que la Capitania Marítima de Passaia
(Gipuzkua), va denegar al
pesquer “Aita Mar”, transformat en vaixell de salvament, el permís per salpar a la Mediterrània per
col·laborar en tasques de
rescat d’immigrants que
creuen el mar amb destinació a Europa. Un cas
semblant a l’Open Arms,
que està “atrapat” al port
de Barcelona. Al seu dia es
va anular al Aquarius. Començo a pensar que aquest
“honest” pescador basc
(?) devia fer números, i es
va convèncer que era més
rendible el pescar éssers

humans que no tonyines,
sardines o algun bacallà
despistat, i es va ficar a la
feina d’una reconversió del
pesquer. Ara amb la guitarra xafada sortiran les ànimes pietoses i boníssimes
donant xifres exactes (com
si fos tan fàcil), de éssers
humans ofegats per culpa
dels governs de torn. Aneu
a saber que persegueixen
amb les seves raons. Jo no
em vull atrevir a pensar-ho
doncs tornaria a fer mals
pensaments com la quinzena passada. Els dies en van
fer donant raó al Sr. Salviani d’Itàlia que normalment
parla molt clar, i actua segons el que ha promès en
la seva campanya electoral,

Andalusia 2019

Juan V. Sampedro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Després de veure el resultat de les eleccions andaluses, i després que ja
s’ha pactat un Govern de
la Comunitat Autònoma de
PP + Ciudadanos, amb el
vot favorable de VOX, podem extraure tres o quatre
conclusions:
Primera: Susana Díaz,
autora dels discursos més
buits de contingut que
hem pogut escoltar des de
fa molts anys, persona arrogant però sense carisma,
ni formació, ni elegància ni
mà esquerra per ocupar el
càrrec que ocupava, que
representa en opinió de
molts comentaristes el paradigma de la mediocritat
política, ha resultat derrotada, no per les urnes,
sinó pel joc parlamentari
(tal com el seu jefe, Pedro

Sánchez, va derrotar al
juny del 2018 al PP) i des
de la nit electoral no ha
parat de fer escarafalls per
espantar el borinot de VOX,
que se li ha plantat al nas i
no té intencions de marxar.
Tan aviat com sigui defenestrada del capdavant del
PSOE andalús (l’endemà
que Pedro Sánchez guanyarà les eleccions generals), el PSOE es treballarà
a Ciudadanos per presentar una moció de censura
i recuperar el govern d’Andalusia. Al temps.
Segona: El Sr. Moreno Bonilla, del PP, que no
és cap figura intel·lectual
destacable sinó més be
el triomf de la mediocritat
però un premi a la perseverança, ja és President de la
C.A. d’Andalusia, amb els

agradi o no.
Uns dies més tard,
semblants als d’avui, un
director d’un periòdic feia
ressaltar unes declaracions
a un periòdic rus (de nom
massa llarg per repetir-lo),
del nostre flautista amb
residència a Brussel·les,
en que la Catalunya independent haurà d’estrènyer
llaços amb Rússia i repensar el paper de la NATO.
Aquest individu que viu a
Waterloo (?), faria riure en
un tanatori si no fos per la
maldat que transpira per
tots els seus porus. S’ha de
ressaltar que alguns dels
seus suports discrepin dels
seus imaginatius pensaments. És del tot raonable
que un Sr. Oriol Jonqueres
pensi i doni a conèixer altres enfocaments més realistes. És del tot just que
els hereus de Convergència

no es deixin manipular per
desaparèixer un poc més
tard dins la Crida dels Impossibles, i ser eliminats
com va ser-ho la Sra. Marta
Pascal. En una observació
apart, sols uns dotze mil
vots van separar al Sr. Oriol
Jonqueres del avui fugit de
la Justícia. Aneu a saber,
potser ho fa per poder ser
més a pagar el lloguer de
la seva residència, on hi podria anar el Sr. Torra a fer-li
companyia i donar-li part
del seu sou (actualitzat) de
147.000 euros a l’any, que
paguem tots els catalans i
totes les prebendes i extres
que val més no citar ni que
ens encaparrem, poca cosa
si valorem el seu esforç i
sacrifici al mostrar-nos la
seva poca representativitat
mentides incloses. El cert
és que des de la desaparició del Pujol amb tots els

defectes que puges tenir, la
qualitat dels Honorables ha
sofert una baixada que fa
parpellejar. Natural es que
vagin passant els dies, i es
de preveure que els nacionalistes votin negativament
els Pressupostos de l’Estat,
ells sabran el perquè. El que
demanava el Sr. Torra no
deixaven d’ésser impossibles; Indults a dojo i retorn
dels fugits. Jo sols puc entendre que s’està buscant
el que qualsevol persona
responsable no vol, “Quan
pitjor, millor”. I pot passar,
que les eleccions de no se
quan donin la victòria a tots
aquells, que avui per votar-los ens hauríem de ficar
una agulla d’estendre roba
al nas, per intentar no sentir la fetor de la corrupció. I
m’atreveixo a dir que res de
semblant tindran amb el Sr.
Pedro Sánchez.

vots favorables de Ciudadanos i VOX. Li caldrà filar
prim perquè ho tindrà ben
difícil.
Tercera: D’una banda,
al nou govern d’Andalusia
no li serà gens fàcil desmuntar la xarxa clientelar,
funcionarial i mediàtica
que el PSOE ha teixit durant 37 anys. El PSOE activarà l’estratègia del NO és
NO a més d’agitar l’activisme social i callejero contra
un govern que no gaudirà
ni dels cent dies de gràcia
que li pertocarien. D’altra
banda, millor que el Sr. Moreno Bonilla no descansi
totalment la seva confiança en Ciudadanos perquè
a les primeres de canvi es
trobarà amb els pantalons
abaixats.
Quarta: Estic bastant
convençut que l’eix PSOE
+ Podemos encara no han
vist que VOX no és un gir
del votant espanyol cap a
la ultradreta sinó un vot de
càstig a la resta de partits.

Quinta: Em disculparàs, lector, però no puc reprimir un pensament que
m’angoixa. És Podemos,
Uff!! Aquests sí que són
perillosos de debò amb
els bolxevics Iglesias i
Echenique al capdavant;
volen implantar a Espanya
una dictadura veneçolana,
centralista i centralitzadora, amb poder absolut per
escapçar qualsevol que
tingui una opinió diferent,
amb control de la premsa i
els mitjans de comunicació
i amb control absolut sobre
l’educació i els mitjans de
producció. Un bon nombre
de personatges importants
de Podemos i grups afins
(Manuela Carmena, Iñigo
Errejón, Ramón Espinar,
Tania Sánchez, etc.) s’han
allunyat de la formació
per l’actitud autoritària de
la direcció del partit, però
el nucli dur es manté i és
cada dia més venjatiu i rancuniós.
Sisena: Ho he dit per

activa i per passiva i ho
repeteixo: mentre respectin la Constitució i actuïn
d’acord als principis que
la Constitució estableix,
l’extrema dreta és tant legítima com l’extrema esquerra; el problema és que
ens han acostumat a menysprear la dreta i en canvi
acceptar, com si fos d’allò
més normal, les ruqueries
que fa i diu l’extrema esquerra, representada per
aquesta nova classe dominant de pijo-progres de samarreta i motxilla de cara
a la galeria, però de caviar,
Dom Perignon i casoplon
en l’àmbit privat. Recomano la lectura atenta de l’article d’opinió d’Angel Casas a La Vanguardia de l’1
de febrer sobre els progres:
Impagable i encertadíssim.

------------------------------------------
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Balaguer prepara una gran festa en el
seu carnestoltes del Congre
Els propers dies 2 i 3 de
març, Balaguer reviurà la
festa del Carnestoltes del
Congre. I com a gran novetat d’enguany, des de la
regidoria de Joventut i d’Ensenyament, s’ha organitzat
pel dissabte 2 de març el 1r
“Concurs de Comparses”.
Un concurs talentós, on els
grups participants hauran de
demostrar els seus talents
damunt d’un escenari, això
sí, ben disfressats. El jurat
professional, valorarà la seva
vestimenta, l’originalitat
en la posada en escena, la
coreografia, entre altres habilitats especificades en les
pròpies bases del concurs.
Aquest concurs de comparses s’iniciarà un cop
arribada la rua que sortirà
des de la plaça de la Sardana i que es desplaçarà
fins a la plaça del Mercadal.
Des del consistori s’aposta
per aquesta nova activitat

El proper diumenge 17 de
febrer l’obra “Escape Room” al
teatre municipal
Una comèdia que posa
a prova l’amistat entre
quatre amics fins a un
punt insospitat
arribant al límit

Presentació

dotant d’importants premis
econòmics que arribaran
fins als 500 €.
A la mitja nit del mateix
dissabte tindrà lloc, el ja
tradicional, “Ball de Disfresses” amb els grups de versions “Band the cool” i dj’s
reconeguts al pavelló Molí
de l’Esquerrà, on també hi
haurà el concurs de disfresses individual i parella.

La Rua de Carnestoltes de Balaguer fa uns anys

El diumenge al matí,
com els darrers anys, es realitzarà la “Gran Rua Infantil” que anirà des del carrer
Noguera Pallaresa fins a la
plaça del Mercadal, on també es realitzarà el concurs
de carrosses i comparses
infantil i acabarà amb un
espectacle d’animació infantil a càrrec de la Cia La
Cremallera.
Seguint amb la iniciativa de l’any passat de recuperar la tradició de la ciutat
de Balaguer, on el congre
era el protagonista culinari
de les taules durant aquestes dates, es podrà tornar a
degustar un tast d’olla amb
congre gratuït. L’elaboració
d’aquest plat serà a càrrec
de l’associació Dona Rural
i el cuiner Josep Maria Morell, on es podrà seguir tot el
procés d’elaboració durant
tot el matí a la mateixa plaça Mercadal.

C on t in u a el cicl e
d ’ h i v e r n a l Te a t r e
Municipal de Balaguer, el
proper 17 de febrer amb
l’obra de teatre “Escape
Room”, a les 19 h.
Una comèdia
interpretada per actors
molt coneguts en el
panorama treatral català
com Joel Joan, Àgata
Roca, Oriol Vila i Paula
Vives, dirigida pel mateix
Joel Joan i Hèctor
Claramunt.
Amb escena surten
dos parelles d’amics de

L’obra “Escape Room”

tota la vida que queden
per fer un escape room
al barri d’Hostafrancs, on
recentment s’ha trobat, en
un contenidor, el cadàver
d’un home esquarterat.
Els quatre amics pensen
que els espera un joc
divertit per posar a prova la
seva intel·ligència i riure
una estona, però tant bon
punt es tanca la porta de
l’habitació per començar
el joc, comença el compte
enrera i comencen a
passar coses estranyes.
Sortir de l’escape room
no serà fàcil i aquell joc
divertit que esperaven,
es convertirà en un infern
que posarà a prova la seva
amistat fins a un punt
insospitat. Tot u que no ho
sembla, és una comèdia
que ens portarà una mica
de suspens.
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Aquest dissabte dia 9, es celebrarà el 5è
Festival Flamenco-fusión al teatre
Enguany la Casa de
Andalucía de Balaguer
organitza la cinquena
edició d’aquest festival
de flamenc

Alexandra Jiménez artista invitada

Aquest dissabte 9 de
febrer, a les set del vespre
i al Teatre Municipal de
Balaguer, es celebrarà el 5è
Festival Flamenco-fusión,
organitzat per la Casa de
Andalucía de Balaguer.
Des de l’organització
s’està acabant d’ultimar

els preparatius per celebrar
un any més aquest festival
que apropa a la ciutadania
aquest espectacle que combina la música, la dansa, les
arts escèniques d’aquest
gènere que és el flamenc.
En aquesta cinquena edició actuaran artistes vinguts

d’arreu del territori espanyol,
com la Peña flamenca Duende y Pureza, el grup “Porque
semos asina” i l’Instituto de
Danza y Artes Escénicas,
entre altres representacions.
L’entrada és gratuïta i
està oberta a tothom que
tingui ganes de conèixer una
mica més aquest tipus de
música i dansa. La nova junta directiva i el nou president
conviden als balaguerins i
els veïns de comarca a gaudir d’aquest espectacle.

Aquest diumenge nou espectacle
de l’Emboirats al Museu de l’Or
Aquest diumenge dia 10
de febrer, arriba el penúltim
espectacle del 1r Cicle de
l’Emboirats. Aquest cop
li tocarà al Museu de l’Or
ser l’escenari d’aquest
espectacle infantil adreçat
a nens i nenes de 4 a 10
anys, a càrrec del Criquet
Confetti amb el show Afina
Serafina a partir de les 12

del migdia.
Una actuació on es
barregen els instruments
de veritat que semblen de
joguina i els instruments
de joguina que semblen de
veritat. Clown, música en
directe, malabars i màgia...
un espectacle que de ben
segur deixarà bocabadats
als més petits.

Aquest diumenge l’espectacle “Afina Serafina”
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Anuncis breus classificats
TREBALL

-----------------------------------LA VERMUTERIA del
Mercadal,
necessita personal amb experiència. Contacte:
973450800 (Laia).
----------------------------------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. També
acompanyaments mèdics o hospitalaris.
Amb experiència. Raó:
667267215.
----------------------------------CHICO TITULADO en
auxiliar de enfermería,
se ofrece para trabajar
a domicilio o en residencias. Más de siete
años de experiencia.
Razón:
694407271
(Carlos).
-----------------------------------

PROFESSORA nativa dóna classes particulars amb llengua
anglesa. Possibilitat
de fer classes de conversa, ja sigui 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, la
llengua del present i
del futur! Raó telèfon:
650422582.
-----------------------------------

IMMOBLES

-----------------------------------LLOGUER local comercial, de 32 m2, ubicat
al carrer Girona de
Balaguer. Està equipat amb la instal·lació
d’aigua corrent, llum,
porta d’alumini i vidre
i també té 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. Raó telèfons:
973447752-639920281.
-----------------------------------ES VEN local acabat
de 33m 2, al c/ Moli
del Comte, 39. Raó
telèfons: 973446011629725009.
----------------------------------PARCEL·LA EN VENDA a Térmens. Possibilitat de fer-hi dos
habitatges. Façana a
dos carrers. Bon preu.
Informació: 973450555.
----------------------------------TERRENY urbanitzat
per construcció, cases
unifamiliars 250 m 2,
amb 2.400 m2 de zona
verda a Balaguer. Molt
bona ubicació. Raó:
934100001 (Sònia).
-----------------------------------

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. Informació al telèfon:
696949120.
------------------------------------

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
breus, adreçat a les
nostres oficines o bé
truca 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

------------------------------------------------------------------LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS

973424151

------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA
MONTGAI
EVA CAMPIÑEZ

973430358

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

973438136

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

De les 8 de la tarda del 7 de febrer
a les 8 de la tarda del 14 de febrer
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 14 de febrer
a les 8 de la tarda del 21 de febrer
DOLSET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 21 de febrer
a les 8 de la tarda del 28 de febrer
SALA

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

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

** Els horaris de trens canvien
constantment. Aconsellem confirmar
horaris al web www.fgc.cat .Horaris
de trens actualitzats el 31/01/19.

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.

605010097

Farmàcies de torn de Balaguer

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.

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)

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

AIGUABELLA ALENTA, G.

VENC CARAVANA, Model KNAUS SPORT FDK.

Horari de trens

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.40
“
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
“
15.15
“
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
“
16.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.17
AGRAMUNT
19.17
“

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
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.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dis. i dium.
dl. a dv.
diari
diari
dl., dm., dj., dv.
divendres
diari
dl. a dv.
divendres
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
14.25
19.10
20.40
08.25
12.45
14.45
12.00

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“
“
ÀGER
“
“
“
“
“
“
ALMENAR
“
“
ALBESA

CALENDARI
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv.+dg.
dl. a dv.
dl. a ds.
dissabte
dl. a dv.
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv. + dg
dl. a dv. feiners
dissabtes
dl. a dv. feiners
disbt mercat

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
16.00
16.15
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

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
divendres
de dilluns a dissabte
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 31/01/2019.
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