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Sumari

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

En Portada
Carnestoltes

 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 on 
els grups participants hauran de demostrar els seus 
talents damunt d’un escenari, això sí, ben disfressats. 
El jurat valorarà la seva vestimenta, l’originalitat en 
la posada en escena, la coreografia, entre altres 
habilitats especificades en les bases del concurs.

Amb el suport de
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# L’Associació Respira presentarà el llibre “mama soc aquí” el proper dia 23
Un llibre que parla sobre una experiència de la pèrdua d’una persona estimada, en aquest cas el fill de 
l’autora, l’Ernest. Una manera de superar una mort, de tirar endavant.

# L’Ajuntament col·loca pilones a la plaça Pau Casals per evitar cotxes aparcats
En breu també es farà la mateixa actuació a la zona del pavelló Molí de l’Esquerrà per facilitar l’accés 

>>BALAGUER
# Pàrquing per autocaravanes a la zona del Molí de l’Esquerrà

L’ajuntament de Balaguer té previst iniciar en breu les obres a la zona 
del pavelló Molí de l’Esquerrà per fer un pàrquing d’autocaravanes

# El centre de Càrites de Balaguer organitza un taller d’economia
El propòsit era aprendre a administrar l’economia domèstica 

>>COMARCA
# Recta final de les obres de construcció del pavelló de Montgai

Aquest pavelló forma part del Pla de barris de Montgai i vol donar servei 
a l’escola del poble i als veïns

# El Monestir d’Avellanes tanca l’any superant els  30.000 visitants
Un dels punts forts és la diversitat de serveis i activitats que ofereix

>>ESPORTS
# Dos noves derrotes allunyen al Balaguer de la permanència

Una nova derrota aquest cop davant el Cambrils, equip que ocupava 
l’ultim lloc a la classificació i que ara ocupa l’equip de la Noguera

# El CB Sisvial recupera el liderat de la Tercera Catalana
El joc d’equip torna a situar als balaguerins a dalt de la classificació

# Obertes les inscripcions per la Montsec Ultra Trail-MUT d’Àger pel proper mes d’abril
Les inscripcions ja estan obertes per aquesta cursa que es desenvolupa amb dos dies. El divendres dia 26 
d’abril a les 20 h, briefing de la 7a Montsec Ultra Trail, 7a Marató del Montsec i Mitja Marató del Montsec.

# Tercera edició del Programa d’Habilitats Parentals del Consell Comarcal de la Noguera
Aquest programa ofereix eines als pares i mares per manejar situacions quotidianes amb els seus fills/es

# El passat dissabte Balaguer ha acollit el campionat de Catalunya de Kayac Cros
Una prova federada en la qual han participat 130 palistes provinents de diferents parts del territori. Aquest 
campionat conté una duatló, el cros i la piragua amb diferents categories

# Exit de participació en la Villart Mitja Marató de Balaguer amb 700 atletes
Es va iniciar a les 10.30 hores des de la plaça del Mercadal, i els participants podien optar entre tres recorreguts

>>OCI / CULTURA
# El Carnestoltes del Congre prepara novetat per aquest any

Com a novetat des de la regidoria de Jovenºtut i d’Ensenyament, s’ha 
organitzat pel dissabte 2 de març el 1r “Concurs de Comparses” 

# La Sucrera de Menàrguens estrena “Clarividència S.A.”
Com cada any estrena una obra en benefici de Mas Unides
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Pàrquing per a autocaravanes a la zona 
del pavelló Molí de l’Esquerrà

 L’ajuntament de Bala-
guer té previst iniciar en 
breu les obres a la zona 
del pavelló Molí de l’Es-
querrà per fer un pàrquing 
d’autocaravanes, per oferir 
els serveis necessaris en 
aquest tipus de turisme, 
com són uns boxes amb 
servei d’aigua i punts de 

càrrega de llum.
 A part també s’han de 
començar les obres de la 
segona fase d’enllumenat 
de la muralla, a la zona 
del  Portalet i els treballs 
de remodelació del hall 
de l’Oficina de Turisme i el 
Museu de la Noguera.
 Per aquests tres projec-

tes (pàrquing d’autocarava-
nes, enllumenat i el hall de 
l’oficina de turisme) hi ha 
un pressupost de 170.000 
euros i formen part de les 
obres subvencionades amb 
la taxa turística i haurien 
d’estar acabades abans del 
31 de març.
 Unes obres que es co-
mençaran en breu i servei-
xen per millorar algunes 
zones de la ciutat així com 
donar serveis per poder-los 
oferir al turisme que ve a 
Balaguer i que es poden 
tirar endavant gràcies a la 
taxa turística.  El cicle d’espectacles 

infantils de petit format 
“Emboirats”  que va 
començar al passat mes 
de novembre va ser tot 
un èxit i per això ja s’està 
treballant en un nou cicle 
d’espectacles de cara a la 
primavera.
 En l’últim espectacle 
del cicle de l’Emboirats, 
el regidor de cultura va fer 
esment que desprès de la 
gran participació que havia 
tingut aquests espectacles 
infantils, ja s’estava 
treballant en un nou cicle 
que donaria continuïtat en 
aquest. Es dirà Assoleiats 
i començarà a mitjans 
d’abril. El format serà el 

Acaba el cicle d’espectacles 
“Emboirats” per donar pas a 
“Assoleiats” a la primavera

Assoleiats es farà als diferents parcs de la ciutat

L’any passat la
trobada es va fer a 
Vallfogona de Balaguer 
i va ser un èxit de
participació

mateix, però enlloc de 
fer-ho dins dels diferents 
equipaments municipals 
de la ciutat, ara es faran 
espectacles itinerants pels 
diferents parcs infantils 
ja que al començar la 
primavera ja es podrà 
gaudir del bon temps i 
l’aire lliure.
 Una iniciativa que 
serveix per cobrir les 
necessitats d’activitats 
per una franja d’edat i 
que al mateix temps de 
gaudir d’espectacles 
infantils i culturals, es 
visita diferents espais de 
la ciutat, a l’hivern es va 
fer en espais tancats i ara 
es farà en espais oberts. 
L’inici d’aquest nou cicle 
serà a mitjans d’abril, 
després de la celebració 
del festival de contes 
Encontats que es farà 
enguany el 7 d’abril. En 
breu es presentarà el nou 
cicle, donant a conèixer els 
espectacles i les dates.

Pàrquing d’autocaravanes al Molí de l’Esquerrà

El centre de Càritas Balaguer organitza un 
taller d’economia domèstica
 El centre Sant Domènec 
de Càritas d’Urgell de Ba-
laguer, ha acollit un taller 
d’economia dins l’Espai 
Grapats. El propòsit de la 
xerrada era aprendre a ad-
ministrar l’economia do-
mèstica de la manera més 
eficient possible per assolir 
els objectius de la família.
 Aquest taller ha estat 
impartit per Jordi Nisarre, 
un voluntari de  CaixaBank 
que ha donat les pautes 
adients per gestionar les 
despeses, així com saber 
controlar les fixes i minimit-
zar les despeses variables 
com una estratègia de cada 
llar.
 Van participar en aquest 
taller 40 persones, que van 

valorar molt positivament 
la formació i les idees do-
nades per administrar els 
recursos familiars. Aquests 
tallers són una eina d’ajuda 
en qualsevol família o llar 

per intentar gastar menys 
i poder afrontar les despe-
ses necessàries, així doncs 
reduint costos inevitables, 
amb unes pautes fàcils però 
constants.

Participants al taller

També començaran les 
obres de la segona fase 
d’enllumenat de la
muralla, a la zona del 
Portalet
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L’Associació Respira presentarà el llibre  
“Mama sóc aquí” el proper dia 23

 El proper dissabte 23 de 
febrer, l’Associació Respira 
ofereix una conferència 
i la presentació del llibre 

“Mama sóc aquí” de Ma 
Dolors Beltran Boixadera.
 Un llibre que parla so-
bre una experiència de la 

pèrdua d’una persona esti-
mada, en aquest cas el fill 
de l’autora, l’Ernest. Una 
manera de superar una 
mort, de tirar endavant.
 L’Associació Respira a 
Balaguer té el seu local al 
Passeig Àngel Guimerà i du-
rant l’any van fent diferents 
activitats (tallers, xerrades), 
per tots aquells que han 
perdut un esser estimat. Per 
poder combatre aquesta 
pèrdua i poder gestionar 
els sentiments i afrontar un 
buit, de com parlar-ho i tam-
bé com explicar-ho als més 
petits, que sempre és una 
tasca difícil de gestionar i 
saber-ho fer.

 L’Escola la Noguera ha 
estrenat aquest mes de 
febrer un rocòdrom a l’aire 
lliure, gràcies al suport 
econòmic de l’AMPA de 
l’escola i l’Ajuntament de  
Balaguer.
 L’Escola ha instal·lat 
un nou rocòdrom, fent 
les obres pertinents a 
principis de mes. Es van 
posar les preses a una 
paret i al terra es va cobrir 
de cautxú, per evitar mals 
majors en cas de caiguda. 
Durant els propers mesos 
està previst també pintar 

L’Escola La Noguera estrena un 
rocòdrom en el seu projecte 
per millorar el pati

Rocòdrom de l’Escola la Noguera

L’Escola ha estrenat 
aquest mes de febrer 
el rocòdrom per així 
poder ampliar l’oferta 
lúdica de l’escola

les parets d’aquest 
rocòdrom amb un mural.
 Aquesta obra està 
subvenc ionada  per 
l’Associació de pares 
que s’han involucrat 
molt en aquest projecte 
per millorar qualsevol 
aspecte de l’escola que 
estigui al seu abast i 
poder diversificar l’oferta 
lúdica de l’escola, així 
com l’ajuda per part de 
l’Ajuntament.
 Per  a l t ra  banda, 
l’escola ha participat 
aquets mes amb el 
t radic ional  berenar 
solidari per col·laborar 
amb la campanya de 
Mans Unides i recaptar 
d iners ,  a judar  pels 
drets humans i també 
traspassar aquests valors 
d’ajuda als infants de 
l’escola.

Associació Respira a Balaguer

L’ajuntament col·loca pilones a la Plaça 
Pau Casals per evitar cotxes aparcats  

 L’Ajuntament de Bala-
guer, ha col·locat aquesta 
setmana unes pilones a la 
Plaça Pau Casals, per evitar 
que els cotxes hi aparquin. 
 Aquesta plaça tot i no 
tenir espai per aparcament, 
molts cops hi havia cotxes 
que ho feien, dificultant la 
mobilitats dels veïns.
 En breu també es farà la 
mateixa actuació a la zona 
del pavelló Molí de l’Esquer-
rà per facilitar l’accés en 
aquest equipament. Pilones instal·lades a la Plaça Pau Casals
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Recta final de les obres de la construcció 
del nou pavelló municipal de Montgai

 Les obres del nou pave-
lló de Montgai estan a punt 
de finalitzar. Aquestes obres 
es té previst acabar-les du-

rant el proper mes de març.
 El pavelló forma part del 
Pla de Barris de Montgai i el 
seu objectiu és ser un gran 

equipament multifuncional 
per donar servei a l’escola 
de la població així com tam-
bé a la població en general.
 L’Ajuntament de Mont-
gai compta per aquesta ac-
tuació amb uns 110.000 eu-
ros de pressupost. Aquest 
pavelló de segur acollirà 
moltes activitats per la po-
blació.

 El Monestir de les 
Avellanes ha tancat el 
2018 amb un balanç de 
més de 30.000 visitants. 
Això significa un augment 
de més de 3.000 persones 
respecte l’any anterior. 
Es tracta de persones 
que han emprat algun 
dels diferents serveis del 
monestir i/o han participat 
en alguna de les activitats 
que s ’h i  organi tzen 
Aquest creixement el 
consolida com un dels 
pr incipals  punts  de 
referència i dinamitzador 
socioeconòmic de la 
Noguera.
 Un dels punts forts del 
Monestir de les Avellanes 
és la diversitat de serveis 
i activitats que ofereix al 
visitant. Aquest 2018 s’hi 
han allotjat gairebé 9.000 
persones. Se’n destaca 

El Monestir de les Avellanes 
tanca el 2018 superant els 
30.000 visitants

Monestir de les Avellanes

l’augment de les persones 
que fan estada més d’una 
nit, fet que significa un 
major impacte econòmic 
per a la comarca. També cal 
posar en valor la diversitat 
de visitants, a nivell 
geogràfic encara tenen 
un pes molt elevat (més 
del 60%) els procedents 
de l’àrea metropolitana 
de Barcelona; però cal 
d e s t a c a r  l ’ a u g m e n t 
d e l s  v i s i t a n t s  d e 
proximitat (comarques 
de Lleida) i es manté el 
percentatge de visitant 
estrangers, destacant-
ne els d’origen francès, 
israelià i escandinau. A 
nivell cultural, es posa 
l’èmfasi en les diferents 
activitats vinculades amb 
el 10è aniversari de l’Arxiu 
Gavín al Monestir de les 
Avellanes.

Obres del nou pavelló de Montgai

Aquest pavelló forma 
part del Pla de Barris de 
Montgai i vol donar
servei a l’escola del
poble i als veïns

Jornada tècniques per la incorporació 
dels joves a les empreses del món rural
 El proper 8 de març, 
el Consell Comarcal, ha 
organitzat unes jornades 
tècniques per incorporar 
els joves a les empreses del 
món rural.
 La jornada començarà a 
les 9 del mati amb el lliura-
ment de la documentació, 
seguit de la presentació a 
càrrec de Concep Caña-
dell, presidenta del Consell 
Comarcal i clourà Gemma 
Cortada, cap del Consorci 
GAL Noguera Segrià Nord.
 L’objectiu d’aquesta jor-
nada és que les empreses 
sàpiguin veure les compe-
tències professionals que 
poden aportar els joves 

Jornades organitzades pel Consell Comarcal

en les diferents empreses 
del nostre territori. Aquest 
programa està impulsat per 

la Unió Europea que vol in-
crementar les oportunitats 
de treball als joves.
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Los familiares de ANTONIO LEÓN ORTIZ
desean expresar y manifestar el profundo agradecimiento por

el trato y atenciones recibidas, por parte del equipo de dirección, 
trabajadores y trabajadoras y técnicos

de la Residència Verge del Castell de Cubells.
Así mismo, queremos reconocer el trabajo realizado y

la profesionalidad. El trato humano y la cercanía que se ha tenido
tanto con él como con nosotros, los familiares.

Muchísimas gracias a todos.
Estamos seguros que él os llevará siempre en el corazón.

 Els propers dies 26 
i 27 d’abril se celebrarà 
la cursa de muntanya 
Montsec Ultra Trail - MUT 
amb sortida i arribada a 
Àger.
 L e s  i n s c r i p c i o n s 
ja estan obertes per 
aquesta cursa que es 
desenvolupa amb dos 
dies. El divendres dia 26 
d’abril a les 20 h, briefing 
de la 7a Montsec Ultra 
Trai l ,  7a Marató del 
Montsec i Mitja Marató 
del Montsec. Ja serà a les 
22 h que es farà la sortida 

Obertes les inscripcions per 
la Montsec Ultra Trail - MUT 
d’Àger pel proper abril 

Foto d’una passada edició

La prova consisteix 
amb la Ultra amb 98 
km, la Marató de 44 
km i la mitja marató 
amb 21 km

de la Ultra amb sortida 
des de la Col·legiata de 
Sant Pere d’Àger. La 
recollida de dorsals es 
farà al Càmping d’Àger 
de 18.30 a 20 h del mateix 
divendres. Una cursa de 
98 km i 7.000 metres de 
desnivell, una cursa dura 
amb forts desnivells i un 
terreny molt tècnic.
 El dissabte es farà 
la recollida de dorsals 
entre les 7 i les 08.30 per 
la Marató (44 km i 3.000 
metres de desnivell) i la 
Mitja Marató (21 km i 800 
metres de desnivell, una 
cursa popular ideal per 
principiants i caminants), 
amb sortida des del 
càmping a partir de les 9 
del matí.
 U n e s  p r o v e s 
dures amb un paratge 
espectacular.

El proper dia 1 de març s’inicia la nova  
temporada del Parc Astronòmic Montsec

 Divendres 1 de març 
començarà l’onzena tem-
porada del COU, del Parc 
Astronòmic Montsec, amb 
l’objectiu de consolidar el 
nombre de visitants des-
prés del rècord de 35.000 
visitants assolit l’any 2018 i 
que confirmava la tendèn-
cia a l’alça en el nombre 
de visitants iniciada l’any 
2013. Superats ja els 10 
anys de funcionament el 
COU afronta aquesta nova 
temporada amb la nova Ex-
posició Permanent, inau-
gurada al segon semestre 
de 2018, a ple rendiment i 
amb una clara aposta per 
la renovació dels contin-

guts en les visites de ca-
ràcter familiar.
 Des del dia 1 de Març 
es posarà en marxa la nova 
visita diürna familiar amb 
una projecció audiovisual 
completament nova amb el 
títol “Lucia i el secret dels 
estels fugaços” que es pro-
jectarà a l’Ull del Montsec. 
Aquesta visita familiar es 
completa amb una nova 

manera d’observar i conèi-
xer el Sol amb l’activitat 
“Descobrim el Sol”.
 Igualment el plat fort de 
la temporada seran també 
les visites nocturnes amb 
l’observació de cel Star-
light del Montsec i les ac-
tivitats especials com la 
desena edició del Cicle 
Música sota les Estrelles 
(juny-novembre) i el 6è 
Festival d’Astronomia del 
Montsec (que es celebrarà 
entre l’11 al 13 d’octubre), 
entre d’altres esdeveni-
ments al llarg de la tem-
porada que està a punt de 
començar.

PAM

La previsió és
consolidar-se per sobre 
dels 30.000 visitants 
després del rècord de 
35.000 l’any 2018

PAM

El plat fort de la
temporada seran les 
visites nocturnes amb 
l’observació del cel 
Starlight
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Tercera edició del Programa d’Habilitats 
Parentals organitzat pel Consell Comarcal

 L’Àrea de Serveis Soci-
als del Consell Comarcal 
de la Noguera ha impartit la 
tercera edició del Programa 
d’Habilitats Parentals, en el 
qual han participat un total 
de 5 famílies amb infants 
de 6 a 10 anys. Aquest pro-
grama s’ha estructurat en 
12 sessions de 2 hores de 

durada. En dos de les ses-
sions van participar els fills 
i les filles i s’hi va treballar 
la comunicació eficaç i l’or-
ganització quotidiana de la 
vida familiar.
 Aquest programa ofe-
reix eines als pares i ma-
res per manejar situacions 
quotidianes amb els seus 

fills/es, i alhora potencia 
aspectes decisius en la ge-
neració de les dinàmiques 
i relacions familiars. Els 
pares i mares hi adquireixen 
estratègies personals, emo-
cionals i educatives que els 
permeten implicar-se d’una 
manera eficaç en la cons-
trucció d’una dinàmica de 
convivència familiar positi-
va i en el desenvolupament 
de models parentals ade-
quats per a infants i joves.  
 L’equip dels Serveis 
Socials valora positivament 
aquesta formació i ja s’està 
treballant en noves edicions 
a nivell de comarca.  Els Serveis Socials 

del Consell Comarcal de 
la Noguera es van reunir 
amb l ’Associació de 
Pensionistes i Jubilats 
Sant Sebastià de Térmens 
per començar a preparar la 
14a Trobada de Gent Gran 
de la Noguera, prevista per 
al dissabte 30 de març al 
municipi de Térmens.
 L’any passat es va 
celebrar a Vallfogona 
de Balaguer i va ser la 
primera edició que es va 
organitzar fora de la seu 
del Consell Comarcal i 
amb una trobada més 
lúdica i oberta a més 
afluència, ja que quan es 
realitzava a la sala d’actes 

Térmens acollirà la 14a
Trobada de Gent Gran de la 
Noguera el proper 30 de març

Trobada de l’any passat a Vallfogona

L’any passat la
trobada es va fer a 
Vallfogona de Balaguer 
i va ser un èxit de
participació

del Consell Comarcal 
l’afluència era de 60 
persones i a Vallfogona de 
Balaguer es van aplegar 
unes 300 persones.
 E l  p r o g r a m a  e s 
treballarà amb el casal 
d ’av is  de  Térmens . 
Atès l’èxit de la trobada 
del 2018, serà similar i 
inclourà la participació 
dels Serveis Socials del 
Consell Comarcal de la 
Noguera, una conferència 
sobre l’envelliment actiu, 
una actuació, un dinar i a 
la tarda sorpreses encara 
per concretar. 
 Un cop s’hagi concretat 
el desenvolupament de la 
Trobada, s’ha previst de 
reunir els representants 
dels casals d’avis de la 
comarca per tal d’exposar-
los la idea i animar-los que 
en facin difusió als seus 
municipis i hi col·laborin 
per tal d’aplegar de nou 
300 persones de tota la 
comarca. 

3a edició del Programa d’Habilitats Parentals

Vicent Solé Mobiliari de Bellcaire equipa 
les oficines d’Abrera de serveis socials
 L’empresa de La Nogue-
ra, Vicent Solé Mobiliari ha 
equipat aquests dies les 
noves oficines de Serveis 
Socials de l’Ajuntament 
d’Abrera, que s’han ubicat 
en l’edifici de l’antic Ajun-
tament d’aquest municipi.
En aquest nou equipa-
ment, Vicent Solé Mobiliari 
ha instal·lat taules de tre-
ball, bucs, cadires operati-
ves d’última generació, ar-
maris, prestatgeries i tot el 
necessari per a les sales de 
reunions, així com el mobi-
liari i electrodomèstics de 
la zona office i els estors 
mecanitzats amb motor de 
totes les estances i despat-
xos.
 Aquest nou equipa-
ment se suma als molts 

projectes que en els dar-
rers mesos l’empresa està 
realitzant arreu del territori 
català, aportant professi-
onalitat, tecnologia i dis-
seny; és en aquest mateix 
sentit, que actualment 

l’empresa treballa en el 
nou projecte, que equi-
parà properament,  dels 
nous consultoris mèdics 
del Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu de Sant Cugat del 
Vallès (CAR Sant Cugat). 

Oficines equipades per l’empresa Vicent Solé Mobiliari

El programa s’ha
estructurat en dotze 
sessions, en dos de les 
quals hi van participar 
els fills i filles

PUBLIREPORTATGE
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L’Exposició “Macronatura” de Vicente 
Fuentes al Monestir de les Avellanes

 El passat dissabte 9 
de febrer es va inaugu-
rar a la Sala Capitular del 

Monestir de les Avellanes 
l’exposició “Macronatura”, 
de  l’artista de Balaguer Vi-

Exposició “Macronatura”

cente Fuentes i Fernàndez, 
conegut com a “Xente”, el 
seu nom artístic.
 L’exposició és una mos-
tra de fotografia realista 
d’elements que trobem en 
l’entorn natural. L’artista 
capta amb la seva màqui-
na els petits detalls de la 
natura, en especial de la 
fauna més petita, i els am-
plifica per tal de descobrir 
a l’ull humà totes les com-
plexitats que som incapa-
ços de percebre. D’aqueta 
manera ens interroga per 
posar en valor allò que hi 
és, però que requereix de 
molta observació per veu-
re-ho. 
 Vicente Fuentes és 
nascut a Lleida l’any 1967 
i des de fa molts anys viu 
a Balaguer. El seu interès 
per la fotografia i per l’art Una de les fotografies de l’exposició

L’exposició és una mostra fotogràfica on Vicente 
mostra detalls de la natura que són imperceptibles 
per a l’ull humà

en general comença ja de 
jove, quan experimenta 
amb la tècnica fotogràfica. 
El centre de les seves foto-
grafies és principalment 
el seu entorn i sobretot la 
naturalesa. Precisament 
l’observació de l’entorn a 
través de les instantàni-
es, és el que el transporta 
cap a descobrir la tècnica 
de la macrofotografia. Es 
tracta d’un tipus d’imatge 
on el subjecte fotografiat 
és igual o més petit que la 
mida del la fotografia o el 
sensor electrònic que cap-

tura la imatge.
 L’exposició “Macrona-
tura”, obre la temporada 
d’exposicions 2019 de l’Es-
pai Cultura, Art i Música 
del Monestir de les Avella-
nes. L’entrada a la mostra 
és gratuïta i serà visitable 
fins al proper 10 de març. 
Aquest espai al Monestir 
de les Avellanes, té com 
a objectiu oferir un lloc on 
els artistes, principalment 
propers a la zona del Mo-
nestir, puguin expressar i 
mostrar les seves creaci-
ons.
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 Per quart any con-
secutiu, la Biblioteca 
Margarida de Montferrat 
de Balaguer s’adhereix 
al Projecte Biblioteques 
amb DO, una iniciativa 
del Servei de Bibliote-
ques del Departament de 
Cultura. Aquest projecte 
que uneix la cultura del 
vi amb la cultura pròpi-
ament dita, pretén dina-
mitzar l’espai bibliotecari 
amb activitats i propos-
tes culturals variades 
que prenen el vi com a 
manifestació autòctona, 
característica i diferen-
ciada, per subratllar que 
també les biblioteques 
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 

La companyia de Comèdies 
Crisi Perpètua presenta a la 
Biblioteca l’espectacle “El tast”

Cartell de l’espectacle

Montferrat de Balaguer 
ha programat tota una sè-
rie d’activitats on la cultu-
ra i el vi són els principals 
protagonistes. La compa-
nyia de comèdies Crisi 
Perpètua, representarà el 
proper dimecres 27 de fe-
brer l’espectacle “El tast” 
a les 20 h del vespre. El 
Tast és una de les narra-
cions que formen part del 
llibre “Els millors relats 
de Roald Dahl” i narra la 
història d’un famós gour-
met que sembla disposat 
a jugar-se la reputació, i 
força més, en una jugues-
ca considerable amb 
l’amfitrió d’un banquet. 
Aquest presumeix de tas-
tavins refinat i intenta im-
pressionar l’expert amb 
les seves seleccions de 
vins, que esdevenen l’ob-
jecte de l’aposta.

Èxit de participació en l’Esquiada Jove 
de la Noguera a les pistes de Port Ainé

  Un total de 42 joves 
de la comarca de la Nogue-
ra d’entre 18 i 29 anys van 
participar dissabte 16 de 
febrer, en l’Esquiada Jove 
a Port Ainé, una sortida 
organitzada per l’Oficina 
Jove del Consell Comarcal 
de la Noguera. La iniciati-
va ha resultat un èxit i ha 
superat les expectatives 
dels organitzadors, per la 
qual cosa ja es treballa en 
una propera edició de l’Es-
quiada Jove. La trobada ha 
complert amb escreix l’ob-
jectiu de promoure la inter-
relació entre el jovent de la 
comarca i fomentar hàbits 
saludables a través de la 
pràctica d’esports d’hivern, 
i també ha suposat un espai 
d’intercanvi i convivència 
idoni que ha servit als pro-
fessionals de l’Oficina Jove 
de la Noguera per recollir 
suggeriments i queixes dels 
i les joves participants.

 En l’Esquiada a l’esta-
ció pallaresa de Port Ainé 
del passat dissabte, amb 
un sol radiant i una qualitat 
de la neu excel·lent, els jo-
ves esquiadors van gaudir 
d’una jornada completa a 
un preu de 45 euros que ho 
incloïa tot: desplaçament 
en autocar, forfet, assegu-
rança a pistes, dinar bufet, 
lloguer del material d’esquí 

Curset d’esquí pels participants

i dos hores de monitor. 
 L’Oficina Jove de la No-
guera ha reprès així amb 
força un projecte que ha-
via deixat d’organitzar des 
de feia uns anys i que ara 
ha tornat a prendre forma 
amb la col·laboració del 
Consell Esportiu de la No-
guera.
 Es dona la circumstàn-
cia que el Consell Esportiu 
de la Noguera també orga-
nitza dos esquiades més 
per aquesta temporada 
d’hivern. Les sortides estan 
previstes per al proper 9 
de març i el cap de setma-
na del 23 i 24 de març a la 
mateixa estació lleidatana 
(Port Ainé), orientades en 
aquest cas a menors d’edat 
de la comarca de la Nogue-
ra.
 Una iniciativa que per-
met als joves practicar 
aquest esport a un preu re-
duït.

Participants a la sortida a Port Ainé
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Presentació del llibre sobre la bruixeria 
a les Terres de Ponent i Aran al Museu

 El passat dissabte 9 de 
febrer, es va presentar al 
Museu de la Noguera, el 
llibre “Se’n parlave... i n’hi 

havie. Bruixeria al Pirineu 
i a les Terres de Ponent”, a 
càrrec de Dr. Pau Castell, 
coordinador de la recerca i 

de la publicació del volum 
i Jordi Abella, president de 
la Xarxa de Museus de les 
Terres de Lleida i l’Aran. Se-
guidament hi va haver una 
taula rodona amb diferents 
investigadors, seguida per 
un nombrós públic.
 El llibre, consta de 200 
pàgines on es recopila tant 
la recerca històrica desen-
volupada els 10 últims anys, 
com la cacera de bruixes a 
la zona de Lleida i Pirineu, 
així com la participació d’al-
guns testimonis encara vius 
i l’arrelament al país sobre 
aquestes creences en el 
passat i també en anys ben 
recents.

 Un total de 3.801 
alumnes de 305 centres 
educatius de Catalunya, 
les Illes Balears i País 
Valencià participen en 
el concurs de creació 
literària enfocat a joves 
de 14 a 18 anys. 
 D e  C a t a l u n y a 
participen a Ficcions un 
total de 2.723 joves. Més 
en concret, la demarcació 
de Barcelona ha arribat 
als 1.860 participants, a 
Girona 429, a Lleida 215 
i a Tarragona 219 joves 
inscrits. A les Illes Balears 

El concurs literari Ficcions
supera el seu rècord amb més 
de 3.800 inscrits

Cartell Ficcions

Aquest concurs, està 
organitzat per l’AMIC, 
l’Associació de Mitjans 
d’Informació i
Comunicació

494 nois i noies s’han 
inscrit en el concurs. L’illa 
amb més participació 
és Mallorca amb 197 
alumnes, seguit d’Eivissa 
amb 186 i Menorca amb 
111. Per últim, 218 joves 
s’han inscrit de València, 
213 de Castelló i 153 
d’Alacant arribant als 584 
participants en tot el País 
Valencià.
 Les inscripcions per 
participar en el certamen 
de creació literària es 
van activar el passat 11 
d’octubre i es van tancar 
el 5 de febrer amb més de 
1.500 històries publicades.
 Un jurat format per 
persones vinculades 
al món de la literatura 
i  l ’ e d u c a c i ó  s e r à 
l’encarregat d’escollir 
els guanyadors i els 
finalistes.

Taula rodona

Els alumnes de l’Escola Mont-roig
estrenen rocòdrom aquest trimestre
 L’alumnat de l’escola 
Mont-roig, ja ha començat a 
practicar l’escalda, desprès 
d’estrenar el nou rocòdrom 
al pati de l’escola.
 Des del curs 2015-16 es va 
iniciar un projecte “Ideem el 
nostre pati”, i des de llavors 
cada curs s’ha anat fent mi-
llores i implementant noves 
zones de jocs i activitats. 
Consta de quatre vies i tan 
petits com grans gaudeixen 
d’aquest espai, subvencionat 
per l’ajuntament. El nou rocòdrom de l’Escola Mont-roig
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La Paula té quaranta 
anys, és neonatòloga  que 
perd la parella, el Mauro, 
de forma sobtada i prema-
tura. És llavors que s’ha 
d’enfrontar als canvis im-
previstos que comporta la 
irrupció de la mort. Aques-
ta pèrdua sobtada la por-
ten a submergir-se en ella 
mateixa, emprèn un camí 
que l’endinsarà en la ràbia, 
la por, el desig i la recons-
trucció personal, i que li 
despertarà l’instint de su-
pervivència. Desorientada, 
s’haurà d’enfrontar fins i tot 
a ella mateixa per reorga-
nitzar una geografia emoci-
onal que sent extingida. La 
gestió del dol i el procés de 
reconstrucció personal de 
la Paula inclouran la seva 
vida familiar i afectiva, pare 
i amics, així com la seva 
vida sexual.
 Una novel·la delicada 
escrita des del punt de vis-
ta d’una dona que haurà de 
reconciliar-se amb un món 
que ja no reconeix. Un lli-
bre íntim que teixeix un re-
lat proper capaç d’enfron-
tar-se al dolor més punyent 
amb una maduresa esti-
lística molt poc habitual. 
Narrativa emotiva, intensa 
i reflexiva, que ens convida 
a quedar-nos amb el que és 
essencial.

 El Pep Costa sap per 
experiència que les rela-
cions entre germans són 
difícils d’explicar. Les bes-
sones, les grans, sempre 
en discòrdia, dos perso-
nes ben diferents i amb 
objectius per la vida total-
ment oposats, una fami-
liar i l’altra independent. 
Fa anys que no es parlen, 
però una emergència de 
l’Eva temperamental pro-
voca la visita de la flegmà-
tica Sara, amb la media-
ció si us plau per força del 
Pep, que sempre té un ull 
clavat al retrovisor de la 
moto per si de cas. Som 
al setembre del 2007 i co-
mença un compte enrere 
que pot canviar-ho tot.
 La trama es va expli-
cant a partir de les seves 
anècdotes, que ballen 
en el temps i es con-
centren al present. Del 
retrobament en surten 
problemes enterrats i els 
ressentiments que van 
arrossegant totes les fa-
mílies. El cel no és per a 
tothom recrea quatre dè-
cades d’aquest joc subtil 
de pesos i mesures que 
és la vida d’una família i 
els seus topants. Les re-
lacions al llarg de la seva 
vida i els canvis al seu vol-
tant.
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Aprendre a parlar amb 
les plantes
Autor: Marta Orriols
Gènere: Novel·la

 El Jonàs, un gegant 
una mica deixadot, ja està 
tip d’anar sempre tan mal 
vestit i decideix conver-
tir-se en el gegant més 
elegant de la ciutat.
 Un dia va decidir 
d’anar a una botiga a 
comprar-se roba nova, 
però tot just al sortir de 
la botiga, es troba uns 
quants animals que ne-
cessiten la seva ajuda...i 
també alguna cosa més!
 És una història precio-
sa d’un gegant molt gene-
rós, que no dubta en aju-
dar als seus amics en tot 
moment, tot i quedar-se, 
literalment, en poca roba.
 Però com totes les 
bones accions sempre 
acaben tornant, aquest 
gegant descobrirà la gran 
amistat que li guarden 
tots aquells animals a qui 
ha ajudat tant.
 Títol de l’autora del 
conegut «El grúfal», un 
clàssic de la literatura in-
fantil anglosaxona.
 Un relat per als més 
petits que aporten uns 
valors, sobre l’amistat, la 
generositat i la recompen-
sa per fer bé les coses. Un 
conte amb una història 
commovedora que de ven 
segur divertirà als menuts 
a part d’aprendre.

El cel no és per a
tothom
Autor: Marta Rojals
Gènere: Novel·la

El gegant més elegant
Autor: Julia Donaldson
Gènere: Infantil (+5)

Interiors

Heu-te-les aquí solemnes,

les llums de l’univers, 

la gravetat,

la vida en sí mateixa,

o el més sublim de tot,

el prodigi de néixer.

Heu-te-les aquí 

les coses

pregonant l’existència,

el més immaterial 

de tot el que és.

Efímer el demés, 

de sobte s’ha fet vell,

quan passen quatre dies.

Potser només,

vivències compartides,

aquelles intangibles

del món de cadascú,

això sigui la vida. 
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 Poc a durat la trajectòria 
de Virgilio Hernández com 
a entrenador del Balaguer, 
ja que a l’acabar el partit 
contra l’Igualada el tècnic 
va presentar la seva dimissió 
com a director del conjunt 
de la Noguera.

Classificació
Primera divisió

Catalana
1. Manresa ...................44
2. Montañesa ...............41
3. Viladecans ...............39
4. Igualada ...................38
5. Mollerussa ...............37
6. Almacelles ...............36
7. Andorra ....................34
8. Vilanova Geltrú .......32
9. Tàrrega  ....................31 
10. Borges Blanques ..26
11. UD Vista Alegre ....26
12. Lleida B ..................25
13. Júpiter ....................24
14. Gavà ........................22
15. Rapitenca  ..............20
16. Sant Ildefons .........20
17. Cambrils ................19
18. Balaguer  .............. 14

Propers encontres

13/01/2019 
Camp de Fútbol

de Gavà
Gavà| Balaguer

20/01/2019
Camp Municipal

de Balaguer
Balaguer| Borges Blanques

Dos noves derrotes allunyen al Balaguer 
de la permanència a la Primera Catalana

 Dos derrotes consecuti-
ves contra el Filial de Lleida 
Esportiu i contra l’Igualada 
deixen al Balaguer en una 
situació molt delicada de 

cara a afrontar la recta final 
de la temporada.
 El partit contra el Lleida 
Esportiu es va decantar per 
2-1 a favor dels locals que 

Una jugada del Balaguer-Igualada

Virgilio presenta la seva dimisió com a 
entrenador del Club Futbol Balaguer

Virgilio Hernández

van dominar clarament du-
rant gran part del partit però 
que al final van patir per 
mantenir el resultat definitiu.
 El primer gol local va ser 
obra d’Adrià Gené al minut 
20 transformant un penal 
comés sobre Sebi. el 2-0 el va 
aconseguir Pau García quan 
només faltaven 3 minuts 
per al descans. A la segona 
part, al minut 57 el Balaguer 
reduïa distàncies amb un gol 
de Solanes de penal.

 S e g o n s  l e s  s e v e s 
paraules els  jugadors 
treballen molt durant la 
setmana però no hi ha sort i 
els resultats no acompanyen.
Pensa que potser amb 
un nou entrenador  la 
dinàmica canviarà i es podrà 
aconseguir la permanència 
ja que encara queden molts 
punts per jugar.
 L’entrenador, bastant 
desolat va felicitat als 
jugadors per la seva entrega 
durant aquest temps.
 V i r g i l i o  v a  d e i x a r 
entreveure també que la 
situació s’agreuja per la 
gestió desafortunada del 
club amb una junta bastant 
dividida en la que cadascú 
actua pel seu compte.

El fins ara entrenador va 
felicitar als jugadors per 
la seva entrega durant 
aquest temps

 El Balaguer va pressionar 
molt els últims minuts de 
l’encontre però el resultat ja 
no es mouria més.
 El partit contra l’Igualada 
es va resoldre a la segona 
part després d’un primer 
temps amb poques oportu-
nitats.
 Un Igualada molt efectiu 
va guanyar clarament per 
un resultat de 0-3 aprofitant 
quasi totes les ocasions de 
que va disposar i tancant el 
partit en només 10 minuts. 
Per l’Igualada van marcar 
Simón al minut 50 i Llobet al 
minut 52.
 Al minuts 62 va arribar 
l’ocasió més clara del Bala-
guer amb una doble opor-
tunitat que entre el porter i 
la defensa van mantenir la 
porteria a cero. Justament 
després es produïa el 0-3 
definitiu amb un contraatac  
de l’Igualada que Llobet 
convertia en gol.

El Balaguer, amb només 
tres victòries durant la 
temporada es troba en 
una situació delicada
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El CB Sisvial recupera el liderat de la 
3a catalana amb un bon joc de l’equip

 El Balaguer visitava el 
passat dissabte 9 de febrer, 
la complicada i difícil pista 
del CB Tremp, i així es va de-

mostrar durant quasi bé tot el 
matx. El Tremp va començar 
més endollat al primer quart 
que els balaguerins, 24-18, 

Victòria dels balaguerins a la pista del Tremp

i gràcies al rebot ofensiu i 
als problemes en atac dels 
balaguerins passava a manar 
al marcador. El segon quart, 
el Balaguer es va posar les 
piles en defensa, i poc a poc 
va anar recuperant pilotes, 
arribant a capgirar el marca-
dor a la mitja part, 37-38. El 
tercer quart, amb la mateixa 
dinàmica del segon quart, els 
balaguerins contenien bé en 
defensa als trempolins, però 
no acabaven de poder agafar 
avantatge al marcador, ja que 
els errors des de la línia de tirs 
lliures els castigava. Amb un 
ajustat 46-52 s’arribava a la fi 
del tercer quart, en un partit 
que cada cop s’escalfava més 
degut a l’ambient de l’afició 
local. Però tot i la pressió 
local, el Balaguer va anar con-
trolant el partit i amb molt cri-
teri en atac i un gran treball en Equip Sisvial CB Balaguer

La victòria complicada a la pista del Tremp i la
derrota de l’Alpicat, els va fer recuperar el lideratge

defensa va anar eixamplant 
la distància al marcador, on 
un parcial de 0-10 a falta de 4 
minuts per acabar el partit va 
deixar l’encontre sentenciat. 
Al final, 57-68, victòria pel 
Sisvial Balaguer.
 Aquest passat dissabte, 
els balaguerins van sumar 
una victòria més davant del 
Castellet (82-68), que els man-
té líders. Els balaguerins van 
començar força bé el partit, 
27-15 a la fi del 1r quart, i van 
arribar a guanyar de 17 punts 
d’avantatge, 36-19 a l’inici del 
3r quart. Però a partir d’aquí, 

van ser els manresans els 
que, amb un parcial de 2-12, 
van tornar a enganxar-se al 
partit, arribant a la mitja part 
amb el resultat de 40-33. El 3r 
període, també va ser del Cas-
tellet, tot i que els manresans 
es van apropar al marcador, 
65-61 a l’inici de l’últim quart, 
el Balaguer va començar a 
treballar de valent en defensa, 
i amb ràpids contraatacs va 
tornar a agafar avantatge al 
marcador, i aquest ja seria 
definitiu per emportar-se el 
partit, i continuar una jornada 
més en primera posició.
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El CEN Balaguer participa al Meeting de 
Bourbonnais de Monluçon a França

 El passat cap de set-
mana del 8 i 9 de febrer, sis 
nedadors del CEN Balaguer 
van participar per primera 
vegada en l’historia del club 
en un meeting fora de les 
nostres fronteres, concreta-
ment al “Meeting National 
du Bourbonnais” de la ciu-
tat de Montluçon (França), 

amb uns 400 participants 
de diversos països, amb 
unes instal·lacions impres-
sionants i una organització 
impecable.
 Els resultats més des-
tacats en categoria alevina 
van ser per Arnau Pifarré 
amb 7 medalles en les 7 
proves disputades (5 ors, 1 

argent i 1 de bronze) amb 
5 mínimes per l’estatal ale-
ví d’estiu, en Jaume Pallé 
amb 4 medalles aconsegui-
des (2 ors, 1 argent i 1 bron-
ze).
 En categoria absoluta 
cal destacar les 5 medalles 
de l’Aurembiaix Pifarré (3 
d’argent i 2 de bronze), la 
Núria Pallé amb 1 medalla 
de bronze i un 4t lloc, l’Àn-
gel López amb dos quarts 
llocs, i la Berta Benseny 7a 
i 9a en dos proves. Destacar 
també el 4t lloc absolut del 
relleu mixt de 4x100 lliures.

 El passat divendres, 
les balaguerines van 
jugar contra el Joventut 
Badalona, una derrota 
del Cudós Consultors a 
la pista del líder, per 50-
44, en un partit duríssim 
amb alternances en el 
marcador.
 En un partit on es van 
imposar les defenses, 
les balaguerines van co-
mençar manant, però 
sempre per pocs punts 
de diferència. Va ser a la 
represa quan el Joventut 
va prémer l’accelerador i 
va agafar un lleu avantat-
ge que el Balaguer acon-
seguiria eixugar, a falta 
de 2 minuts el marcador 
reflectia un empat a 42, 
però dos errors defen-
sius van condemnar de-
finitivament el Balaguer, 
que rebent un triple a 
falta de 18 segons veien 
com el partit s’escapava 
definitivament i el mar-
cador ja no es mouria, 
50-44.
 L’endemà, les noies 

Dos dures derrotes seguides 
per les noies del Cudós
Consultors CB Balaguer

Cudós Consultors CB Balaguer 

Els dos partits s’han 
disputat aquest passat 
cap de setmana entre 
divendres i dissabte, 
esgotant les grana

del CB Balaguer, van 
haver d’encaixar la se-
gona derrota consecuti-
va, a la pista del SESE A 
per 61-38. Les visitants 
no van ser capaces 
d’igualar la duresa de-
fensiva del SESE, que 
a pesar d’aquesta dure-
sa, veia com en els pri-
mers 36 minuts només 
li assenyalaven 10 fal-
tes personals. El Cudós 
Consultors va aguantar 
la primera part engan-
xat al marcador, però 
en una segona meitat 
encara més dura, i on 
l’encert no arribava, les 
visitants van veure com 
el SESE s’escapava de-
finitivament i s’empor-
tava una clara victòria.
 Ara les balaguerines 
ja pensen en el proper 
rival, el Sant Gervasi, 
que ha demostrat una 
notable millora al llarg 
de la competició i que 
arriba en un molt bon 
estat de forma. El partit 
es disputarà el proper 
dissabte 23 de febrer a 
les 18:30 al 1r d’Octubre.
 El Cudós Consultors 
CB Balaguer és tercer 
en la classificació, per 
darrera del Joventut Ba-
dalona A i el Manyanet 
Reus A, amb el qual van 
empatades de punts.

Participants balaguerins a la prova de França

És el primer cop en la 
història del club
balaguerí que es
participa en un meeting 
fora de l’estat espanyol 

Aquest dissabte Balaguer va acollir el 6è 
Campionat de Catalunya de kayac Cros

 Aquest passat dissabte 
16 de febrer, el riu Segre al 
seu pas per Balaguer, va ser 
l’escenari del 6è Campionat 
de Catalunya de Kayac 
Cros, que per tercera vega-
da es va fer a Balaguer.
 Una prova federada 
en la qual han participat 
130 palistes provinents de 
diferents parts del territori. 
Aquest campionat conté 
una duatló, el cros i la pira-
gua amb diferents categori-

es, des de benjamins fins a 
sèniors, tant en masculins 
com en femenins, en recor-
regut a peu des de baix del 
marge del riu Segre.
 Aquesta competició 
ha estat organitzada per 

l ’associació Piragüista 
Balaguer a través de la 
Federació Catalana de Pi-
ragüisme, essent aquest 
campionat l’inici de tem-
porada de piragüistes del 
territori.

Aquest campionat és la 
tercera vegada que és 
celebra a la ciutat de 
Balaguer essent un gran 
escenari el riu Segre

Campionat de kayac cros
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Èxit de participació en la Villart Mitja 
Marató de Balaguer amb 700 atletes
 El circuit Mitges de Po-
nent ha engegat la tempora-
da aquest passat diumenge 
amb la Villart Mitja Marató 
de Balaguer. La jornada, 
que també era puntuable 
per a la Lliga Ponent, ha 
aplegat 700 participants 
entre totes les seves pro-

postes i ha tingut com a 
guanyadors Xavier Tomasa 
i Katherine Jane Chaplin.
 La cita que ha estat un 
èxit de participació, es va 
iniciar a les 10.30 hores des 
de la plaça del Mercadal, 
i els participants podien 
optar entre els tres recor-

Katherine J. Chaplin guanyadora de la Mitja Marató

reguts que havia preparat 
l’organització, que anava 
a càrrec del CE Runner’s 
Balaguer amb el suport 
de l’Ajuntament. Aquestes 
tres propostes eren la Mitja 
Marató (21 kilòmetres) i les 
curses de 10 i 5 kilòmetres. 
 A la prova reina, en 
homes el vencedor ha estat 
Xavier Tomasa (Bantierra 
Atletismo Calatayud) amb 
1.10.07, seguit d’Antoni 
Carulla (Runners Balaguer), 
segon i de Jordi Trepat 
(Xafatolls), vigent campió 
de les Mitges de Ponent, 
tercer. També cal destacar 
Josep Domènech (Docu 
Lleida) i Jordi Torné (CE 
Aspid), dos clàssics que 
han completat el recorregut 
en cadira de rodes amb uns 
temps d’1.10.13 i 1.12.27, 
respectivament.Sortida des de la Plaça Mercadal

 En dones, Katherine 
Jane Chaplin (Borges Trail) 
ha guanyat amb un crono 
d’1.26.56, seguida de l’ac-
tual campiona de les Mit-
ges de Ponent, Anna Artal 
(Amics Atletisme Andorra), 
segona i de Núria Ribalta 
(Wala), tercera.
 En els 10 km, Ivan Espí-
lez (Hinaco Monzón) amb 
33.08, seguit d’Aleix Sier-
ra (Pedala.cat) i de David 
Méndez (Triatló Serradells 
Andorra). En dones, Imma 
Parrilla (Triatló Serradells) 
amb 40.31, seguida de Foix 

Montaner (Esportiu Pene-
dès) i de les independents 
Sandra Obón i Tresa Roigé, 
segona i tercera.
 Pel que fa als 5 km, Xa-
vier Badia (Pau Fisio-Níam) 
s’ha imposat en homes amb 
un temps de 16.40, seguit de 
José Luis Blanco (La Sansi), 
i de Cesc Lacueva (Esports 
Truga). En dones, victòria de 
la independent Mònica Mar-
tínez amb 21.03, pel davant 
de Maria Bertran (Esports 
Truga) i d’Antònia Argilés 
(Clos Pons Thai Runners), 
tercera.
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Térmens va acollir el lliurament de 
premis de la Lliga Ponent

 El Centre Cultural Sant 
Joan de Térmens va acollir 
el divendres 8 de febrer, l’ac-
te de lliurament de premis 
de la Lliga Ponent 2019, que 
va tenir com a guanyadors 
absoluts Antoni Carulla i 
Elisa Lladós, en els 10 ki-
lòmetres, i Sergi Bernaus 
i Natàlia Bernat, en els 5. 
Carulla i Elisa Lladós suc-
ceeixen en el palmarès Àlex 
Salinas i Rosamari Carulla. 
En total es van lliurar més 
d’una seixantena de trofeus.
 L’acte, presentat per 
Jordi Morenilla, va comptar 
amb la presència de l’alcal-
dessa de Tèrmens, Concep-
ció Cañadell, i del regidor 
d’Esports de l’Ajuntament, 
Vicenç Pascual, a més del 
representant territorial d’Es-
ports de la Generalitat, Joan 
Segura.
 En l’apartat dels 10 kilò-
metres, el guanyador final 
masculí ha estat Antoni 
Carulla (Runners Balaguer), 
pel davant de Mario Gómez 
(CE Sanlòria) i de Jordi 
Zaragoza (Running Blau 
Peten). En el capítol femení, 
triomf de la subcampiona 
de l’any passat, Elisa Lladós 

(Clos Pons Thai Runners), 
seguida de la independent 
Montserrat Magallon ide 
Núria Alcántara (CA Bor-
ges). Per clubs, el millor 
ha estat el Clos Pons Thai 
Runners (Elisa Lladós, Jo-
sep Maria Bergua, Sergio 
Pérez i Jorge Morillas).
 Per categories, els di-
ferents campions han es-
tat, en M-60, Robert Gual 
(#Stargardt Go!) i Aurora 
Bartra (Trotallunàtics); en 
M-50, Jordi Falip (#Star-
gardt Go!) i Carme Serres 
(Trotallunàtics); en M- 40, 
Xavi Gutiérrez (Last Zanka-
da) i Montse Puig (CE Sanlò-
ria); en sèniors, Josep Maria 
Bergua (Clos Pons Thai 
Runners) i Mariona Simó 
(Cansallebres Vallfogona); 
i en júniors, Roger Closa 
(Fondistes Solsonès). Els 
atletes que han completat 
més curses de 10 kilòmetres 
han estat dos representants 
dels CE Sanlòria, Mario 
Gómez, amb 40, i Montse 
Puig, amb 30.
 Pel que fa als 5 kilòme-
tres, en l’apartat masculí 
el guanyador final ha es-
tat Sergi Bernaus (Esports 

Truga), seguit del campió 
de l’any passat, Sergi Nu-
nes (Runners Balaguer) i 
de Francesc La Cueva (Es-
ports Truga). En dones, Na-
tàlia Bernat (Runners Bala-
guer) ha revalidat el títol en 
superar dos representants 
de l’Esports Truga: Maria 
Bertran i Cecília Coromina.
Per clubs, l’Esports Truga 
(Sergi Bernaus, Maria Ber-
tran, Francesc La Cueva i 
Cecília Coromina) ha repe-
tit el títol que ja va aconse-
guir al 2017.
 Passant a les diferents 
categories, en M-60 els 
guanyadors han estat Joan 
Augé (Los Chispis) i Judith 
Serrat (Embarun Lleida); 
en M-50, Joaquim Sumalla 
(Maiparem Alcarràs) i  Ma-
ría de los Ángeles Castillo 
(Los Chispis); en M-40, Jor-
di Camats (La Serreta-Cor-
bins) i Mihaela Istoc (Rural 
Runners Torrefarrera); en 
sèniors, Francesc Mon-
clús i Dolors Gou, tots dos 
dels Xafatolls; i en júniors, 
Hamza Naveed i Margot 
Falip, tots dos de l’ Esports 
Truga. Els corredors que 
han completat més curses 
de 5 kilòmetres han es-
tat dos representants del 
Maiparem Alcarràs: Albert 
Dolcet, amb 33, i Àngels 
Sánchez, amb 32.

 Partit sense massa 
h is tòr ia  e l  que han 
disputat aquest dissabte 
16 de febrer  el  CT T 
Balaguer Villart Logístic 
i  l ’UCAM Cartagena 
i que s’han endut les 
universitàries per un 
contundent 0 a 4.
 Tot i l’abultat resultat 
final, i la diferència entre 
els dos equips a la taula 
de classif icació,  les 
balaguerines han plantat 
cara a un rival superior 
que li està disputant el 
liderat de la Superdivisió 
Femenina al Tecnigen 
Linares.
 Els primers punts de 
l’encontre l’han disputat 

Derrota del CTT Balaguer
Villart Logístic contra l’UCAM 
Cartagena per 0-4

Partit disputat aquest passat dissabte

El pròxim partit de les 
balaguerins tornarà a 
ser al Pavelló Molí de 
l’Esquerrà contra el 
Tenis de Mesa Priego

Anna Biscarri i Liu Xin 
i ha caigut per part 
cartaginesa amb un 
3-0. A partir d’aquest 
moment els partits han 
sigut més igualats tot 
i que tots han caigut 
per part visitant.  El 
0-2 l’ha firmat Victoria 
Lebedeva davant de 
Natàlia Prosvirnina per 
un ajustat 2-3. Svetlana 
Bakht ina també ha 
p lanta t  cara  Mar ia 
Xiao que s’ha acabat 
imposant per 1-3.
 Finalment el partit 
de dobles també l’han 
g u a n y a t  l a  p a r e l l a 
visitant formada per les 
jugadores xineses Liu 
Xin i Maria Xiao per un 
altre ajustat 2-3.
 Amb aquest resultat 
el CTT Balaguer Villart 
L o g í s t i c  h a u r à  d e 
continuar mirant de reüll 
la zona de descens que 
actualment està a quatre 
punts.

Premis als guanyadors de curses de 10 km

Enguany aquest acte de lliurament de premis de la 
Llia Ponent va tenir com a escenari Térmens
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Treball, igualtat i jubilació
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Treball, igualtat i jubi-
lació, són els que aguan-
ten un país que no es des-
membri. L’any 1978 amb 
molta oposició, alguns 
van ser empresonats per 
reclamar la Constitució 
sota el mandat del presi-
dent Adolfo Suárez, cons-
tituint les autonomies i 
legalitzant tots els partits 
aportant idees. En aquells 
moments varen ser els 
més avançats per poder 
fer valdre els drets dels 
ciutadans, ja que amb dic-
tadura eren prohibits.
 Fa molt temps que 
s’estant destruint els va-
lors essencials, en realitat 
són polítics que no vetllen 
pel país, tan sols per aga-
far protagonisme i lluir el 
càrrec i obsessionar l’opi-
nió pública.
 La Constitució del 1978 
va reconèixer el treball 
digne i els drets laborals, 
quins són els culpables 
d’aquesta precarietat? 
Afecten a molts, principal-
ment amb lo social, el ben-
estar i l’igualtat.
 Segons l’article 47 de 
la Constitució, tots els es-
panyols tenien dret a un 
habitatge  digne i un tre-
ball. La reforma del 2012 i 

el Tribunal Superior i la Unió 
Europea va posar punt i final 
al contingut del drets dels 
treballadors de fet al propi 
estat social, no garantint la 
seguretat.
 Es proclama que som 
un país democràtic, lliure i 
modern amb llibertat d’ex-
pressió i un estat de drets, 
no sent així.
 Ja sabem que la justícia 
no és per a tots igual: quants 
pateixen sense causa el que 
els imposen per defensar 
els seus ideals políticament 
sense violència...Això no és 
democràcia!
 Crec que hauríem dero-
gar la Constitució del 1978 
perquè està molt desfasada 
i rehabilitar el lloc que ens 
pertany. S’hauria de fer un 
referèndum dins de Catalu-
nya per  mentalitzar-nos del 
que ens hem d’atendre.
 Avui Catalunya està 
més reprimida, castigada i 
aclaparada sense merèixer 
aquest càstig.
 Els que estan privats de 
llibertat ens demostren una 
gran fortalesa i un fort patri-
otisme i un gran exemple de 
catalanitat. No oblidem que 
el seu sacrifici el sentim tots 
com a nostre. Visca Catalu-
nya lliure!

 Avui 15 de febrer ja te-
nim convocades eleccions 
generals pel 28 d’abril. Ben 
llarga que serà aquesta 
campanya electoral. I no 
haurem sortit d’aquesta 
que tindrem les eleccions 
municipals a quatre dies 
vista. Pedro Sánchez està 
dolgut perquè la oposició 
ha fet oposició. Ha parlat el 

Eleccions a la vista
Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

secretari general del PSOE, 
no el President del Govern 
d’Espanya. Ha fotut un ro-
llo de 40 minuts quan amb 
cinc n’hi havia de sobres. 
Amic lector, aquesta vega-
da desaconsello totalment 
l’abstenció. Et confesso 
que des del 1978 no havia 
tornat a tenir tantes ganes 
d’anar a votar. L’incertesa 

 Per respondre a algú 
confesso que no sóc monàr-
quic. Com he dit altres vega-
des, si el nostre rei s’hagués 
casat amb la Eva Sannum, 
confessaria que ho seria de 
tot cor. Però també he de 
dir, que dintre de l’escenari 
que hem anat veient políti-
cament, la seva conducta i 
el que diu, el veig molt pel 
damunt de tota la classe 
política. I no hem d’oblidar 
mai: “Que el rei, reina. Però 
no governa”. Per tan si hi ha 
un “desaguisado”, és el Pre-
sident del Govern el respon-
sable.
 Vaig llegir fa un temps, 
un pensament del Ciceró 
en que va escriure fa molts, 
molts anys: “L’home per es-
ser lliure ha d’esser esclau 
de la llei”. Avui, amb el que 
jo dic la cultureta del mòbil 
i les seves “Reds Socials” no 
es llegeix gaire. Contínua-
ment se’ns diu del perill que 
comporta el ser client assidu 
de tal cultura i del abús, i les 
hores que tots, jo no gracies 
a Déu, perden o guanyen se-
gons el parer de cadascú.
 Aquí en la nostra terra 
tenim la especialitat de que 
quan no és massa cru, és 

Senyeres, penons i banderes. On 
som?
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

massa cuit, el terme mig, 
el just equilibri entre l’estar 
conscient del desig i del re-
alment possible, fa temps 
s’ha perdut. Per obra i gràcia 
del Sr. Artur Mas i compa-
nyia al triar al Puigdemont, 
i amb les benediccions de 
la CUP, es de suposar. I el tal 
es troba tant bé a Brussel·les 
que molt potser que es mori 
allà, amb funerals pagats 
per la Generalitat. I això que 
deia que als divuit mesos 
ell marxaria. Ni amb fum de 
sabatots vells se’n marxarà. 
Ell aprofita la divisió de la 
societat catalana, com en el 
darrer acte que va passar en 
el lliurament del premi al do-
cumental, “Dos Cataluñas”.
En que el directors del docu-
mental han tornat el primer 
premi, per haver convertit 
la neutralitat total del seu 
reportatge en un acte po-
lític fet pel fugit. Ell se’n va 
aprofitar, i la organització del 
premi coneguda per “Cine-
ma for Peace” també. Álvaro 
Longoria i Gerardo Olivares, 
han demostrat saber estar 
d’acord amb la seva ètica. 
També han guanyat.
 En els dies d’avui res 
ens ha d’estranyar. En el 

judici que s’està portant a 
terme, tots  els asseguts en 
les dites banquetes com a 
culpables de molts delictes 
(?). Una cosa s’ha fet ben pa-
lesa: Tots porten a la mà un 
pomell d’afanys i anhels de 
fer una Catalunya forta i rica, 
potser no tan igualitària com 
molts diuen i pregonen, amb 
tants drets com utòpicament 
es diu que tindrem que  sola-
ment pot crear desenganys 
malentesos al no tenir pos-
sibilitats físiques d’existir 
tanta perfecció.
 En aquesta que ens ron-
da no visible del tot, però si 
existent, serem el que som i 
res més.
 Una colla de vegades 
amb tota cordialitat i senzi-
llesa ens han dit que la feli-
citat de la llibertat estava al 
giravolt de la cantonada, i 
arribats allà, que hem trobat 
?, el mateix de cada dia, i 
malgrat la escoltada retòrica 
sols podrem dir Amén i prou. 
Ha d’esser molt trist arribar 
al pensament de que tots 
són iguals, quan la veritat és 
tan curta al dir-la abans de 
que la prostitueixen a tots 
els nivells, i no potser d’al-
tra manera al tenir la gent 
que tenim al nostre servei 
desprès de fer-ho als seus 
partits, que són el seu pare 
i la seva mare, al dóna’ls-hi 
la facilitat d’una greixosa 
nòmina amb els càrrecs que 
una llista pot proporcionar.

del resultat és excitant.
 Era previsible que els 
independentistes catalans 
votarien en contra dels 
pressupostos generals de 
Pedro Sánchez des del 
moment que aquest va dir 
que del dret d’autodeter-
minació res de res, pressi-
onat per barons del PSOE 
que van dir per activa i per 
passiva que “hasta aquí 
habíamos llegao”. D’ara 
en endavant, si els inde-
pendentistes s’ofusquen a 
no sortir de la unilaterali-
tat, ni del no respecte a la 

Constitució i a l’Estatut –- 
normes bàsiques que ens 
varem donar tots plegats 
assumint que són preci-
sament això, bàsiques -– i 
s’enroquen a afirmar que 
el 47% de representació de 
que disposen és la única 
Catalunya, només rebran 
negatives, amb el 155 ame-
naçant el clatell.
 Aquestes eleccions ge-
nerals, si no hi ha cap en-
surt i els socialistes no la 
pifien molt durant la cam-
panya, les guanyarà Pedro 
Sánchez; no el PSOE sinó 

Pedro Sánchez. Traurà una 
bona diferència al PP i Ciu-
dadanos. Faltarà veure si 
Podemos s’enfonsa del tot 
o trau un resultat sufici-
ent per fer coalició amb el 
PSOE perquè si no és clar 
que la majoria tripartita de 
la dreta ho tindrà més fàcil. 
No obstant, jo segueixo 
intuint una coalició de go-
vern PSOE + Ciudadanos 
perquè d’aquesta manera 
els taronges tocaran poder 
i de pas s’espolsaran la 
caspa de VOX.



20 >> O C I

El Carnestoltes del Congre de Balaguer
prepara novetats per aquest any

 Els propers dies 2 i 3 de 
març, Balaguer reviurà la 
festa del Carnestoltes del 
Congre. I com a gran no-
vetat d’enguany, des de la 
regidoria de Joventut i d’En-
senyament, 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 ha-
bilitats especificades en les 
pròpies bases del concurs.
 Aquest concurs de com-
parses s’iniciarà un cop 
arribada  la rua que sortirà 
des de la plaça de la Sar-
dana i que es desplaçarà 
fins a la plaça del Mercadal. 
Des del consistori s’aposta 
per aquesta nova activitat 

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

Animació a la Plaça Mercadal

 El diumenge al matí, 
com els darrers anys, es re-
alitzarà la “Gran Rua Infan-
til” que anirà des del carrer 
Noguera Pallaresa fins a la 
plaça del Mercadal, on tam-
bé es realitzarà el concurs 
de carrosses i comparses 
infantil i acabarà amb un 
espectacle d’animació in-
fantil a càrrec de la Cia La 
Cremallera.
 Seguint amb la iniciati-
va de l’any passat de recu-
perar la tradició de la ciutat 
de Balaguer, on el congre 
era el protagonista culinari 
de les taules durant aques-
tes 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 Mo-
rell, on es podrà seguir tot el 
procés d’elaboració durant 
tot el matí a la mateixa pla-
ça Mercadal.

 El proper dissabte 
9 de març arriba l’acte 
de cloenda del primer 
cicle de l’Emboirats, 
una proposta  que es va 
iniciar a finals del mes 
de novembre, un cicle 
d’hivern d’espectacles de 
petit format per a públic 
familiar.
 Aquests espectacles 
han tingut diferents 
e s c e n a r i s ,  e n  c a d a 
espectacle l’escenari 
ha estat un equipament 
municipal que ha acollit 
un espectacle pels més 

Concert de Damaris Gelabert al 
Teatre com a cloenda del
primer cicle d’Emboirats

Damaris Gelabert

La Cloenda del primer 
cicle d’Emboirats està 
prevista pel proper 9 
de març al Teatre
Municipal

petits de la casa, amb 
entrada gratuïta però 
aforament limitat. La 
Biblioteca, Lapallavacara, 
el Museu de l’Or, han 
estat alguns dels llocs 
on s’han dut a terme 
aquestes funcions.
 El proper dia 9 de 
març a les 7 de la tarda 
i al teatre municipal,  
D à m a r i s  G e l a b e r t , 
cantant, pedagoga i 
musicoterapeuta, farà 
gaudir als més petits. 
Les entrades es van posar 
a la venta el passat 27 
de desembre i ja estan 
exhaurides. La cantant, 
s’ha convertit en els 
darrers anys en el referent 
infantil  musical per 
excel·lència, i les seves 
cançons es reprodueixen 
diàriament a escoles i 
cases.

Rua de Carnestoltes en passades edicions
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La Sucrera de Menàrguens estrena 
l’obra “Clarividència, S.A.” diumenge

 Aquest diumenge 24 de 
febrer a les 7 de la tarda, 
la companyia de teatre La 
Sucrera de Menàrguens, es-
trenarà al Teatre Municipal 
de Balaguer, l’obra “Clarivi-
dència, S.A.”. Un any més la 
companyia de teatre estre-
na una obra en benefici de 
Mans Unides-Lluita contra 

la Fam. Una comèdia amb 
trets esotèrics, d’intriga i 
suspens escrita per Marcel 
Torrent i dirigida per Anna 
M. Calvís. Interpretada per 
Mariona Raimat, Quim Por-
car, Sònia Cortada, Lorena 
González, Vanessa Munsó, 
Òscar Silva, Xavi Fernández, 
Ramon Batista, Manel Or-

pella, Vicent Casals i Roser 
Carner. Una divertida obra 
que es desenvolupa dins 
un despatx de vidència, que 
tot i el suspens i l’intriga, 
ens faran passar una bona 
estona.
 Aquesta companyia de 
teatre mostra la seva cara 
més solidària i estrena una 
obra per recaptar diners per 
Mans Unides. Les entrades 
es poden treure anticipades 
a l’Oficina de Turisme o bé 
el mateix dia a taquilla, una 
hora abans de que comenci 
la funció. 

 Dins de les activitats 
del Pla Municipal de 
Dinàmica Educativa, 
aquesta setmana s’ha fet 
“La plantada de l’arbre a les 
Franqueses” amb el suport 
de l’àrea de jardineria de 
l’ajuntament.
 La plantada es fa en 
una zona desforestada del 
bosc de la ribera de les 
Franqueses, coneguda com 
la “bultra”, amb l’objectiu 
de donar a conèixer 
el patrimoni natural i la 
vegetació autòctona de la 
zona i promoure entre els 
escolar actituds de cura del 
medi ambient i el patrimoni.
 Els escolars que hi 
participen, són els que estan 

Els escolars de Balaguer
participen en la plantada de 
l’arbre a les Franqueses

Alumnes de l’Escola Pia

Els alumnes dels
centres escolars de 
quart de primària
participen en la
plantada de l’arbre

cursant 4rt de primària 
dels centres escolars de la 
ciutat.
 La jornada comença 
amb la visualització d’un 
vídeo on se’ls explica 
l’entorn, així com les 
plantes i ocells autòctons 
de la zona. Després de 
veure el vídeo, es fan dos 
grups, un que comença 
amb la plantació de 
lledoners i l’altre un joc de 
proves pels diferents espais 
del monestir, organitzat 
pel Servei Educatiu de la 
Noguera. Després de la 
parada per esmorzar, els 
grups s’intercanvien les 
activitats. 
 Dilluns va ser el torn 
dels alumnes de l’Escola  
Vedruna, dimarts l’Escola 
Pia i l’Escola La Noguera,  
dimecres l’escola Mont-
roig i divendres l’escola 
Àngel Guimerà i l’Estel. La 
setmana següent clouran 
els alumnes de l’Escola 
Gaspar de Portolà.

Companyia de teatre La Sucrera de Menàrguens

Com cada any, la
companyia de teatre de 
Menàrguens estrena una 
obra a benefici de Mans 
Unides 

L’Escola Municipal de Música, organitza 
el Concert de Denis Chevalier

 Aquest diumenge 24 
de febrer, la sala del centre 
cívic, acollirà el concert de 
Denis Chevalier a partir de 
les 12.30 h del migdia.
 El concert que està orga-
nitzat per l’Escola Municipal 
de Música de Balaguer  
anirà  a càrrec del flautista 
barroc i cantant francès De-
nis Chevallier, acompanyat 
al piano per la professora 
de l’Escola Municipal de 
Música de Balaguer, Marta 

Mesalles.
 Els dos músics interpre-
taran un repertori variat que 
va des de la música barroca 
fins a la cançó francesa 
passant per la cançó llati-
noamericana.

 El concert comptarà 
també amb la participació 
de l’alumne de l’aula de 
cant Javier Lázaro.
 L’entrada en aquest con-
cert és gratuïta i oberta a 
tothom.

El concert es farà a la 
sala del centre cívic 
al carrer Miracle a les 
12.30 h d’aquest
diumenge

Concert de Denis Chevalier
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
-----------------------------------
LLOGUER local comer-
cial, de 32 m2, ubicat al 
c/Girona de Balaguer. 
Està equipat amb la 
instal·lació d’aigua cor-
rent, llum, porta d’alu-
mini i vidre i també té 
reixa. Informa’t sense 
compromís: 973450555.
------------------------------------
VENDA torre a prop 
de Balaguer en una 
tranquil·la urbanitza-
ció. Excel·lent situa-
ció. Amb llar de foc, 
jardí i piscina. Raó: 
973447760.
------------------------------------
PARCEL·LA EN VEN-
DA a Térmens. Pos-
sibilitat de fer-hi dos 
habitatges. Façana a 
dos carrers. Bon preu. 
Informació: 973450555.
-----------------------------------

ES LLOGA apartament 
a Camarasa, 2 hab., 
amb vistes al riu. Llo-
guer de magatzem al c/ 
Sant Pere Màrtir i pàr-
quing de línia al c/ No-
guera Pallaresa.  Raó:  
973447752-639920281.
------------------------------------
ES VEN local acabat 
de 33m2, al c/ Moli 
del Comte, 39. Raó 
telèfons: 973446011-
629725009.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jo-
guines antigues, re-
llotges, àlbums de 
cromos, postals, fo-
tos antigues, còmics, 
llibres antics, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextrix, co-
berteries de plata, i 
també antiguitats. Te-
lèfon:  676803205.
------------------------------------

VENC trona (Inglesina). 
Plegable i regulable. 
Pràctica i en bon es-
tat. Preu: 60 €. Raó: 
658519371.
-----------------------------------

MOTOR
-----------------------------------
ES VEN cultivador 
per a Pasquali articu-
lat. Practicament nou. 
Raó: 667476172.
-------------------------------------
ES VEN CARAVANA, 
Model Knaus Sport 
FDK. Full equip. Per a 
7 persones. Amb aire 
condicionat, televisió, 
calefacció. Tendal i tan-
caments (marca Thule) 
i avancé (marca Alpes). 
Mover (fins a 3.500 kg), 
toma d’aigua corrent di-
recta, triple llitera. Amb 
la ITV passada. Canvi 
de nom inclòs. Porta bi-
cicletes de quatre i roda 
de canvi original. Preu: 
14.000 € negociables.  
Raó: 610 225 752.
-------------------------------------

TREBALL
------------------------------------
PROFESSORA nati-
va dóna classes par-
ticulars amb llengua 
anglesa. Possibilitat 
de fer classes de con-
versa, 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 ac-
tiva el teu anglès, la 
llengua del present i 
del futur! Raó telèfon: 
650422582.
-----------------------------------

ES PRECISA esteti-
cista amb experièn-
cia a mitja jornada. 
Portar Currículum al 
Centre d’Estètica En-
riqueta (Balaguer) o 
bé enviar-lo per mail 
a: enri47@hotmail.es
-------------------------------------
REPASSOS de llen-
gua anglesa (Primària, 
ESO i Batxillerat). Raó 
telèfon: 698383277.
-----------------------------------
Per posar anuncis 
breus, adreçat a les 
nostres oficines o bé 
truca al 973448273.
-------------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

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

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

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. DOLSET- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

EVA CAMPIÑEZ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Horari de trens
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.24
08.15 (4) 08.41 
08.18 (5) 08.44
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (7) 14.33
14.08 (2) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
19.38 (8) 20.04
20.03 (4) 20.29
20.07 (5) 20.33
20.37 (3) 21.03
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.29 (6) 22.55

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

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.46
07.47 (1) 08.15
09.05 (1) 09.31
10.47 (2) 11.15
11.10 (7) 11.36
13.30 (1) 13.56
15.05 (7) 15.31
15.30 (2) 15.56
17.05 (5) 17.31
17.30 (4) 17.56
19.05 (5) 19.31
19.25 (4) 19.51
21.05 (7) 21.31
21.30 (2) 21.56

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

(1) Tots els dies.
(2) Tots els dies excepte dissabtes.
(3) De dilluns a dijous feiners.
(4) De dilluns a divendres feiners.
(5) Dissabtes, diumenges i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i  festius.

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

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
06.30  ÀGER                                        dl. a dv.
07.20 “                                        dl. a ds.
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
14.25 “                                        dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. feiners
12.00                      ALBESA                              disbt mercat

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
06.45 dissabtes i diumenges 
07.15 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.05 de dilluns a divendres 
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
09.15 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
10.05 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
11.15 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.35 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
13.45  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
14.15 de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 de dilluns a dissabte
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge
20.15 de dilluns a divendres
20.20 de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al 
webs: www.alsa.es . Actualitzat el 31/01/2019.

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS
PRESSUPOST

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

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

VENC 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.
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