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rítmica de Balaguer
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benjamí, aleví, infantil, júnior i sènior), així com també
la participació del grup de l’Estel, essent també un
clàssic d’aquesta competició.
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>>BALAGUER
# Continuen les tasques de substitució d’arbres malmesos
Les tasques de substitució es fan pel seu estat avançat de
podriment i mal estat
# Xerrada sobre violència masclista a la UECC de Balaguer
El tema de la xerrada va ser “Violència masclista. Com comença tot”
# El CEI Balaguer acollirà aquest dijous una jornada sobre la gestió de l’aigua
La jornada, tot i que amb un format diferent al radiofònic, manté el focus sobre temes que interessen al món
rural i al sector agroalimentari i vol assolir els mateixos objectius: informar, debatre i convidar a la reflexió
# Trobada de plaques de cava i col·leccionisme aquest diumenge a la plaça Mercadal
Els organitzadors esperen que els amants del col·leccionisme s’atansin a la plaça per poder bescanviar articles
>>COMARCA
# Vallfogona celebra el seu Carnestoltes aquest dissabte
celebra el seu Carnestoltes, amb una rua a partir de les 16.30 h pels
carrers del poble amb animació a càrrec de Cars Kids
# El SIS del Consell Comarcal ha atés 45 infants i adolescents
Aquest servei s’ofereix de manera itinerant a diferents pobles
# Cubells amplia les rutes saludables per promocionar l’activitat física entre els veïns
El consistori, amb l’ampliació i senyalització d’aquestes rutes, vol promoure l’activitat física entre els seus
veïns i veïnes, disminuir el sedentarisme i millorar la salut física i mental de les persones
# El Centre d’Observació de l’Univers va començar l’onzena temporada quest divendres dia 1
Cal destacar l’important sals que ha donat la demanda de paquets turístics del Montsec
>>ESPORTS
# Victòria i derrota pel Sisvial CB Balaguer en els últims partits
Va perdre per un sol punt contra Les Borges Blanques i va guanyar
en la seva visita al camp del Cappont
# Trofeu de gimnàstica rítmica aquest diumenge a Balaguer
El pavelló 1 d’octubre acollirà el 13è Trofeu de Gimnàstica Rítmica
# El proper diumenge 17 de març es celebrarà a Balaguer la Diada Atlètica
Lla Diada, organitzada per l’Ajuntament, coorganitzada pel Consell Esportiu amb la voluntat de promocionar
l’atletisme entre els més joves, d’edats compreses entre els 3 i fins els 16 anys
# El Centre excursionista de Balaguer organitza una sortida al Puigsacalm
La sortida serà des del poblet de Joanetes per enfilar la Canal dels Ganxos Nous fins fer cim
>>OCI / CULTURA
# Gran festa de Carnestoltes a Balaguer el dissabte i diumenge
Dissabte va començar la rua des de la Plaça de la Sardana, on es
van concentrar les comparses i molta altra gent anava disfressada
# Concert al teatre Municipal de Dàmaris Gelabert
Les entrades es van posar a la venda al desembre i es van esgotar
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Continuen les tasques de substitució
d’arbres malmesos a la ciutat

Del 25 al 31 de març, Balaguer
celebrarà la Setmana del Comerç
amb molts actes preparats

Les tasques de
substitució es fan en
els arbres pel seu estat
avançat de podriment i
mal estat

Enguany es celebrarà
la 3a edició de la Setmana
del Comerç que organitza
la Generalitat de Catalunya
i el CCAM (Consorci de
Comerç, Artesania i Moda
de Catalunya). Balaguer
es sumarà als actes que
es fan a tot Catalunya,
cada població fa activitats
diferents pensades per
promocionar el seu
comerç, així com també
activitats pels treballadors
d’aquest sector i un
reconeixement per ells.
L’ A s s o c i a c i ó d e
Comerciants ACB farà la
posada en marxa de la
targeta ACB sota el lema
“El comerç ACB suma
punts”, una targeta de
fidelització que serveix
per premiar la fidelitat
dels clients en les compres
fetes als establiments
associats. 		
Amb cada compra
acumularàs punts,
obtenint descomptes i
accedint a promocions

A finals de febrer van
començar les tasques per
substituir els arbres en mal
estat per exemplars nous.
Primer es va començar
per la Plaça Vedruna, on
els operaris de jardineria de
l’ajuntament van substituir
els exemplars que hi havia
(pins i castanyers d’índies),
per posar-hi arbres de fulla
caduca i evitar el problema
d’aquesta plaça amb els

Tasques de canvi d’arbres al Passeig

excrements d’ocells.
Aquesta setmana les
tasques han continuat cap a
la Plaça Mercadal i Passeig
de l’Estació. Amb l’utilització de l’arrabassadora o

toconadora de soques, es
trinxen les soques actuals
per poder així plantar de
nou un nou arbre al mateix
lloc, sense haver de fer el
forat en un altre lloc.

Sessió formativa al CEI Balaguer del xef
del restaurant de Can Boix de Peramola
Eduard Marín, xef del
restaurant Can Boix de
Peramola, els va fer
unes classes de cuina
alternativa

Eduard Marín xef del restaurant Can Boix de Peramola

El passat dimecres 20
de febrer, els joves participants al projecte Singulars,
impulsat per l’associació
Reintegra i l’Ajuntament de
Balaguer, van rebre la visita
del xef de l’Hotel Restaurant
Can Boix de Peramola, que
els va oferir una xerradataller al CEI de Balaguer.
Hi van participar joves
de la Noguera, que se’ls va

oferir un curs d’auxiliar de
cuina i cambrer de sala a
càrrec d’Eduard Marín, amb
una part teòrica on es van
abordar temes com el treball
en equip, la tasca de cuina i
la connexió entre la cuina i
la sala.
També hi va haver una
part pràctica amb la realització d’un taller amb nitrogen
líquid (com un nitromojito,

una nitropiruleta de vermut
i una de iogurt i gerds, unes
crispetes de xocolata amb
efecte drac... entre altres)
perquè els participants
aprenguin noves formes
de cuinar i aprenguin una
cuina alternativa a la tradicional.
L’objectiu és apropar als
joves al mercat de treball
i oferir sessions de formació professional perquè
coneguin quines són les
competències tècniques de
cada sector i els requisits
imprescindibles per optar a
un lloc de treball i poder inserir-se en el mercat laboral.

especials.
El divendres 29
de març, es farà la
conferència-col·loqui
#DEJANDOHUELLA, a
càrrec de Sergi Grimau
(ex jugador de bàsquet),
on tractarà el lideratge i
la cohesió d’equips com
a eina imprescindible pel
bon funcionament del
comerç, com explotar els
punts forts dins la nostra
empresa. A continuació
es farà un sopar amb tots
els associats celebrant
la festa del comerç, així
com els reconeixements
del 2019 al comerç de
proximitat, innovador,
emprenedor i sostenible.
Assistiran representants
del departament de
la Generalitat (CCAM)
Consorci de Comerç
Artesania i Moda de
Catalunya, membres
d’Organitzacions
E m p r e s a r i a l s
representatives Catalanes
i autoritats municipals.

Sergi Grimau conferenciant a la festa del comerç
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Xerrada sobre violència masclista “Com
comença tot?” a la UEC de Balaguer
La setmana passada els
alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida
(UEC) de Càritas d’Urgell
a Balaguer van rebre la
visita dels Mossos d’Esquadra, que van dur a terme la
presentació de la xerrada
“Violència Masclista, com
comença tot?”.
Aquesta xerrada va servir per apropar els joves al
fenomen de la violència
masclista, l’alta incidència
en aquests dies, la poca
visualització social, la seva
vulnerabilitat davant les
relacions sentimentals i el
procés que comporta i des
d’on comença tot.
La valoració positiva i
les repercussions que pot
tenir pels joves al llarg de
la seva vida és vital, és un

Xerrada per part dels Mossos d’Esquadra

tema en el qual ens hem de
sensibilitzar, i que tothom
ha de tenir clar que a l’adolescència és quan comencen aquests petits senyals i
quan les persones són més
vulnerables; és necessari
que els facilitem estratègies

per detectar-les i frenar-les,
també recomanem continuar aquesta feina a casa,
d’escoltar als fills i filles del
que viuen si tenen relacions
de parella o veuen en els
seus companys i companyes que tenen parella.

L’ajuntament elimina l’últim símbol
franquista que existia a Balaguer

Eliminació de l’últim símbol franquista de la ciutat

La passada setmana
membres de la brigada
municipal, van procedir a
l’eliminació de l’últim símbol franquista que quedava
a Balaguer, i que estava a la
plaça del Mercadal, en una
columna dels porxos.
En els darrers mesos,

s’ha retirat tota la simbologia franquista, sobretot
plaques de l’antic Ministerio de la Vivienda, plaques
dels habitatges que assenyalaven els edificis de protecció oficial construïts pel
règim. Així mateix també
s’ha revisat el nomenclàtor

dels diferents carrers de la
ciutat.
Entre pintades i plaques
s’han eliminat un total de 53
símbols franquistes tant de
l’espai públic com d’habitatges o edificis privats, una
actuació, segons l’alcalde,
discreta que no ha comptat
amb l’oposició de cap ciutadà.
L’obligació de retirar les
plaques la recull la Llei de
memòria històrica aprovada
l’any 2007, que especifica
en l’article 15 que són les
administracions públiques,
en l’exercici de les seues
competències, les que han
de prendre les “mesures
oportunes” per a la retirada
d’escuts, insígnies, plaques
i altres objectes commemoratius d’exaltació de
l’aixecament militar o de la
repressió de la dictadura.

El CEI Balaguer acollirà aquest
dijous una jornada sobre la
gestió de l’aigua
Aquest dijous,
el Centre d’Empreses
Innovadores (CEI),
acollirà una jornada
tècnica sobre l’aigua
adreçada a professionals
del sector agroalimentari
i rural. La jornada sorgeix
del programa radiofònic
‘Agrografia’, que s’emet
a Ràdio Balaguer des de
fa cinc anys i que ja ha
arribat als 100 programes,
i del seu impulsor, Josep
Maria Roig.
La jornada, tot i que
amb un format diferent
al radiofònic, manté el
focus sobre temes que
interessen al món rural i
al sector agroalimentari
i vol assolir els mateixos
o b j e c t i u s : i n f o r m a r,
debatre i convidar a la
reflexió.
El tema escollit, ‘La
gestió de l’aigua en
l’àmbit agroalimentari
i rural’, obeeix, a la
importància que aquest
element fonamental

per la vida té en els
nostres territoris, tant
de secà com de regadiu,
i en el seu impacte tant
en l’agricultura i en la
ramaderia, com també en
el sector transformador,
en un moment en què el
canvi climàtic obre grans
interrogants i és font de
preocupació.
La jornada comptarà
amb una vintena de
professionals relacionats
amb el sector directament
o indirectament, que
participaran en tres
taules rodones per parlar
de temes relacionats
amb l’aigua en l’àmbit
agroalimentari i rural.
Finalment, es farà
una taula rodona sobre
el present i el futur dels
regadius i el rol de les
comunitats generals de
regants.
La jornada és gratuïta
però cal inscriure’s
prèviament al CEI, per
telèfon o mail.

La jornada es farà al CEI Balaguer
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Trobada de plaques i col·leccionisme el
aquest diumenge a la plaça Mercadal

Trobada de plaques i col·leccionisme

L’associació col·leccionista de la Noguera ha preparat una nova edició de la
trobada de plaques de cava i
col·leccionisme a la ciutat de
Balaguer. Aquesta nova edició serà aquest diumenge
10 de març per no coincidir
amb la festa de Carnestol-

tes, i tindrà lloc al bell mig
del Mercadal, durant tot el
matí, des de les 9.30 h fins a
les 13.30 h, desplaçant-se als
porxos de la Plaça en cas de
pluja.
Els organitzadors esperen que tots els amants del
col·leccionisme en general,

i de les plaques de cava en
particular s’atansin a la plaça per poder bescanviar articles com postals, paperetes
de loteries, punts de llibre,
bolígrafs, calendaris, entre
moltes altres coses tothom
hi pot participar.
Com ja és costum cada
any es dissenya una “pirula”.
Enguany es dedica a la nova
marca turística i promocional, Somriu Balaguer, com a
segell distintiu de la ciutat.
També es farà una placa
amb la imatge dels gegantons, la Glop de Nit i el Ginebró, tot seguint la col·lecció
dels gegants de Balaguer, i
una tercera de la Penya Barcelonista de Balaguer i comarca. L’organització oferirà
al comprador de l‘ampolla
de cava un tastet de “Cassoleta de callos”.

Cicle de xerrades per promoure
el dol saludable des del Consell
L’Àrea de Ser veis
Socials del Consell
Comarcal de la Noguera
conjuntament amb el
Servei de Suport al Dol
de Ponent, ha organitzat
un cicle de xerrades per
a la promoció del dol
saludable, estructurades
com a xerrades-col·loqui

per compartir diferents
aspectes sobre la vida i la
mort, l’amor i el patiment,
la culpa i el perdó, i les
emocions i les conductes
que envolten un procés
de dol. La primera es farà
el proper 28 de març a la
Sala Maria Rúbies del
Consell Comarcal.

Presentació del cicle de xerrades

8

>> C O M A R C A

Cubells amplia les rutes saludables per
promocionar l’activitat física pels veïns
L’ajuntament de Cubells
ha ampliat i senyalitzat quatre rutes saludables més
destinades a fer-hi activitat
física moderada.
El consistori, amb
l’ampliació i senyalització d’aquestes rutes, vol
promoure l’activitat física
entre els seus veïns i veïnes,
disminuir el sedentarisme
i millorar la salut física i
mental del les persones que
les fan.
Aquestes noves rutes se
sumen a les quatre que ja
existeixen, tres al nucli de
Cubells i una a la Torre de
Fluvià. La Ruta Saludable
Eral, d’1.3 quilòmetres i
de baixa dificultat, la Ruta
Saludable de Serra Blanca,
d’1.5 quilòmetres i també
de baixa dificultat, la Ruta
Saludable Aixerà i Trilles,

Aquest dissabte dia
9 de març, Vallfogona de
Balaguer, celebra el seu
Carnestoltes, amb una
rua a partir de les 16.30
h pels carrers del poble
amb animació a càrrec
de Cars Kids. En acabar
hi haurà xocolatada i

animació infantil al poli
i l’entrega de premis. A
les 00.00 h al poli, molta
marxa amb el grup de
versions Band the Cool,
entrega de premis i Disco
Mòbil. Els premis són per
gastar en establiments
del municipi.

Senyalització de les rutes

aquesta també és de baixa
dificultat, de 2.8 quilòmetres a la qual s’hi pot sumar un sender addicional
de mitjana dificultat de 4
quilòmetres per Arquells i
Boada, i finalment la quarta
ruta, la Ruta Saludable Pla,
aquesta és de 2.9 quilòme-

tres a la qual s’hi pot sumar
el camí de Foradada, de
Montsonís i de Salgar.
Amb aquestes rutes el
consistori vol incrementar
el nombre de visitants al
municipi així com millorar
la salut dels seus vilatans i
activar l’activitat física.

Oberta la convocatòria per a empreses del
programa d’Ajuts al Pràcticum d’Odisseu

Programa d’ajuts al pràcticum Odisseu

Ja està oberta la tercera
convocatòria dels Ajuts
al Pràcticum Odisseu per
incentivar l’estada de joves
universitaris en pràctiques
a les empreses rurals, per
tal de promoure la competitivitat empresarial, així
com el retorn i l’establi-

Vallfogona celebra el seu
Carnestoltes aquest dissabte

ment d’aquests joves a les
zones rurals. El termini màxim perquè les empreses
presentin la sol·licitud de
participació s’acaba el dia
17 d’abril. Un cop s’hagin
inscrit les empreses i sigui
ferma l’oferta de places per
fer les pràctiques, els i les

joves podran presentar les
seves sol·licituds.
Odisseu busca la implicació dels agents que intervenen en els processos de
la recerca de feina com són
les universitats, empreses
locals, administracions...
per tal de facilitar la tasca
dels joves i oferir oportunitats i recursos per a la inserció laboral en el territori.
Les pràctiques tenen
una durada mínima de 300
hores, amb una remuneració mínima de 5 € l’hora, de
la qual el programa Pràcticum Odisseu finança el
50%. Es realitzaran entre
maig i setembre a empreses i institucions de zones
rurals.
Més informació a: practicum@odisseujove.cat o
bé al 973481644.

Carnestoltes a Vallfogona aquest dissabte
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El Centre d’Observació de l’Univers va
iniciar l’onzena temporada el dia 1

El COU sol·licitarà la marca de
Turisme Familiar de l’Agència
Catalana de Turisme

Cal destacar l’important
salt que ha donat la
demanda de paquets
turístics que tenen al
PAM com a destinació

Presentació nova temporada del COU

Divendres va començar l’onzena temporada
del Centre d’Observació
de l’Univers (COU), del
Parc Astronòmic Montsec
(PAM), amb l’objectiu de
consolidar el nombre de
visitants després del rècord
de la passada temporada
amb 35.000 persones. Amb
aquestes xifres, 305.000
visitants han visitat el COU
des de la seva inauguració
l’any 2009 i que confirma
la tendència a l’alça dels
darrers anys. L’evolució de
les visites al PAM ha estat
la següent: 2009: 25.000
visitants; 2010: 29.000; 2011:
25.500; 2012: 20.500; 2013:
21.000; 2014: 22.000; 2015:
27.000; 2016: 32.000; 2017:
33.000; 2018: 35.000; i els
35.000 visitants de l’any
2019.
Salvador J. Ribas, director científic, del PAM,
destaca com a novetats

d’aquesta temporada, amb
la nova Exposició Permanent inaugurada al segon
semestre de 2018 a ple rendiment, una nova projecció
audiovisual dirigida a les
famílies amb el títol “Lucia i
el secret del estels fugaços”,
que és la continuïtat de
“Polaris”, i que es projectarà
a l’Ull del Montsec. Com
a complement a aquesta

COU

oferta “familiar”, també s’ha
dissenyat l’activitat “Descobrim el Sol” completament
nova i amb una nova manera i sorprenent d’observar i
conèixer l’astre rei.
Cal destacar l’important
salt que ha donat la demanda dels paquets turístics del
Montsec, que tenen al PAM
com a principal destinació.
L’any 2014 es van contractar
330 paquets turístics, l’any
2015 es van vendre 442 paquets turístics; l’any 2016,
610 paquets; l’any 2017, 890;
i l’any 2018 es va superar per
primera vegada els 1.000
amb 1.015 paquets venuts.

COU

El 30% del turisme
que ve a Catalunya és
familiar, xifra que arriba
al 40% durant els mesos
d’estiu. Pel que fa a la
despesa, el turisme estranger que va viatjar en
família a Catalunya el
2017 va generar 4.000 milions d’euros. En aquest
sentit, l’Agència Catalana
de Turisme (ACT) ha estat pionera en la recerca i
creació d’una certificació
per a destinacions especialment sensibles amb
el turisme familiar, amb
marques d’especialització
que garanteixen que la
destinació disposa d’una
oferta
d’equipaments,
allotjament, restauració i
oci adaptada a les necessitats de les famílies.
El Centre d’Observació de l’Univers (COU) vol

acreditar-se amb la marca
d’especialització “d’Equipaments Familiars” atorgat per l’ACT. Aquesta
marca s’adreça a tots els
equipaments de costa o
d’interior com ara parcs
aquàtics, estacions d’esquí, parcs d’atraccions,
entre d’altres, que vulguin
certificar-se en l’especialitat de Turisme Familiar,
sempre que aquests estiguin fora de l’àmbit de
destinacions ja certificades pels segells de Platja en Família o Natura i
Muntanya en Família.
La consecució de la
marca de Turisme Familiar tindrà importància
sobretot en la promoció
internacional de la destinació a través dels canals
de difusió i promoció de
l’ACT.
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El SIS del Consell Comarcal ha atès 45
infants i adolescents i les seves famílies
Durant l’any 2018, el
Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) dels Serveis
Socials del Consell Comarcal de la Noguera ha atès
un total de 45 infants i adolescents i les seves famílies.
El SIS ofereix una atenció
social especialitzada i dona
suport a les famílies per
tal de satisfer les necessitats bàsiques dels seus
fills i filles i garantir-los un
desenvolupament integral
adequat.
En aquest sentit, el SIS
planteja un canvi en l’enfocament tradicional de la
intervenció amb infants i
adolescents, i considera que
la família és un element clau
per poder generar canvis i
millores en les necessitats
dels seus fills i filles. Per
aquesta raó, el SIS treballa des de dos vessants: el
treball amb infants i adolescents, i el treball amb

Servei d’Intervenció Socioeducativa

famílies.
La intervenció es realitza
a les instal·lacions del SIS
Balaguer, s’atenen infants i
adolescents entre 3 i 16 anys,
amb els quals es treballa
la socialització i l’educació
emocional, entre d’altres. Pel
que fa a les famílies, s’ofereix una atenció centrada en
l’acompanyament individualitzat i el desenvolupament

d’una parentalitat positiva.
D’altra banda, aquest
mateix servei s’ofereix de
manera itinerant a diferents
pobles de la comarca, donant cobertura a un territori
d’especial complexitat com
és la Noguera. En un futur,
es preveu ampliar el servei
a infants de 0 a 3 anys i de
16 a 18 anys juntament amb
les seves famílies.

El Consell Comarcal inicia el curs
d’alfabetització en català per immigrants

Participants al curs

El Servei d’Atenció a
l’Immigrant i a la Diversitat
Cultural de l’àrea dels Serveis
Socials del Consell Comarcal
de la Noguera, i dins del pla
del Servei de Primera Acolli-

da, continua impulsant i coordinant la realització de cursos
d’alfabetització en català “Lletres per a Tothom” aquest any.
Així, des de principis de gener
ja s’estan duent a terme els

cursos als municipis d’Artesa
de Segre, Balaguer i Ponts.
L’objectiu és facilitar l’alfabetització en català a persones que, en origen, no tenen
domini ni de la lectura ni de
l’escriptura, amb l’objectiu
també que l’aprenentatge potenciï la seva autonomia per
poder avançar en el seu camí
cap a la integració. Cada curs
té una durada de 120 hores (90
hores lectives i 30 hores de
pràctica, amb la implicació
de la xarxa de voluntariat del
municipi).
Aquests cursos estan finançats pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i pel Fons Social Europeu,
coordinats des del Consell
Comarcal del Noguera.

La Jornada Networking oferirà
40 llocs de treball pels joves de
la comarca de la Noguera
La Jornada de
Networking, del proper
21 de març al Consell
Comarcal de la Noguera,
oferirà fins a una
quarantena d’ofertes
de feina als i a les
joves professionals del
territori que es vulguin
inscriure a la trobada. La
iniciativa, organitzada per
l’Oficina Jove del Consell
Comarcal i el Consorci
Grup d’Acció Local (GAL)
Noguera-Segrià Nord, vol
crear sinergies entre les
empreses de la comarca
i el jovent d’entre 16 i 35
anys, i esdevenir un punt
de trobada per posar en
contacte la demanda real
d’ocupació i les ofertes
de feina, incentivant la
incorporació de talent jove
a les empreses i alhora
fomentant la seva inserció
laboral i l’arrelament al
territori. La trobada va
dirigida especialment
al segment de població
activa més jove però
tampoc s’exclourà
les candidatures que
sobrepassin la franja
d’edat requerida.
Prèviament, es faran
dos sessions de formació.
La primera, aquest
divendres 8 de març al
Consell Comarcal de la
Noguera, va dirigida a les

empreses i es centrarà
en com es pot trobar
el professional ideal.
La xerrada, impartida
p e r D a v i d B a l a g u e r,
s’emmarca en el Pla
Anual de Transferència
Te c n o l ò g i c a d e l
D e p a r t a m e n t
d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca de la Generalitat
de Catalunya. La segona
sessió formativa, prevista
per al 14 de març al
casal Lapallavacara de
Balaguer, s’adreça als i
les joves professionals.
La xerrada anirà a càrrec
de la tècnica referent
d’ocupació juvenil
de l’Oficina Jove de la
Noguera, Alba Ribó, que
explicarà com convertirse en el professional idoni
per a una empresa.
Les ofertes de
treball de la Jornada
d’aquest any provenen
de sis empreses de la
comarca de la Noguera
que ja s’han inscrit al
Networking. Les firmes
participants són dels
sectors agroalimentari,
construcció d’obra
civil, metall, hostaleria
i energies renovables, i
busquen la incorporació
de nous talents joves de
perfils professionals molt
diversos.

La jornada es farà al Consell Comarcal de la Noguera
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Aquest dijous el Teatre acollirà la 4a
Trobada dels Tallers Ocupacionals
Hi haurà la participació
de quinze centres
ocupacionals de la
província de Lleida, amb
uns 246 participants

Enguany la trobada l’organitza l’Estel de Balaguer

Aquest dijous dia 7, es
celebrarà a Balaguer la 4a
trobada de tallers ocupacionals de persones amb discapacitat intel·lectual que
estan previstes per aquest
curs i que organitzen diferents centres de la Federa-

ció ALLEM dins de la seva
comissió d’activitat física,
esport i lleure.
Aquest cop, el Taller
L’Estel de Balaguer, és qui
organitzarà aquesta jornada amb la temàtica de l’Escala en hi-fi.

Durant el matí, a partir
de les 11 h, al Teatre Municipal de Balaguer, es farà
l’escala en hi-fi, amb les actuacions musicals amb tot
tipus de cançons, que interpretaran un total de 246
participants de 15 centres
de les terres de Lleida.
Per concloure la jornada, hi haurà un dinar de
germanor de tots els assistents al Pavelló Molí de l’Esquerrà tancant la jornada
amb música per ballar per
tots els participants.

El proper dimecres 20 de març
“Dia Mundial de la Poesia”
El proper dimecres
20 de març i a la
Biblioteca Margarida de
Montferrat de Balaguer
es celebrarà a les 20 h, el
Dia Mundial de la Poesia
amb la representació de
l’espectacle “Com nos
tornem” a càrrec de
Bubulina Teatre.

L’obra “Com nos tornem”

Amb aquest espectacle, Gisela Figueras
(directora) i Jordi Lara
(idea i dramatúrgia) ens
proposen redescobrir
un repertori, el de les
velles poesies d’envelat
i d’aplec, i una escola
interpretativa ja oblidada,
la declamació.
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Estudiants de 3r i 4t d’ESO del Vedruna
guanyen un premi de la First Lego League

Aquest divendres dia 8 es
commemora el Dia de la Dona
amb diferents actes a Balaguer

Els alumnes de 3r i 4t
d’ESO de l’escola
Vedruna Balaguer han
estat seleccionats per
passar a la fase estatal

Aquest divendres dia 8
de març es celebra el Dia
de la Dona, i l’ajuntament
de Balaguer i el Consell
Comarcal han organitzat
conjuntament un any més
un acte institucional per
commemorar aquesta
diada i reivindicar la
igualtat entre gèneres
i demanar que es
corregeixin les injustícies
que provoquen aquesta
desigualtat.
L’acte d’enguany es
farà el divendres 8 de
març, a les 19.00 h a la
sala d’actes del Consell
Comarcal de la Noguera,
amb la presentació del
col·leccionable “En
femení” i presentació de
la primera fitxa dedicada
a la Sra. Serafina Valls
Pla (primera metgessa
de Balaguer), a càrrec

L’equip Techno Builders,
de l’Escola Vedruna Balaguer, ha guanyat el premi
“Global Innovation Awards”
en la VIII edició de la First
Lego League (FLL), celebrada
a la Universitat de Lleida, el
passat dissabte 16 de febrer.
El projecte Mira al Món,
realitzat per alumnes de 4t i
3r d’ESO, ha estat l’únic seleccionat que passarà a la
fase estatal. Si aconsegueix
guardó en aquesta nova eliminatòria, arribarà a la fase
final, als EUA, on s’estudiarà la seva viabilitat i la seva
possible implementació a
l’Estació Espacial Internaci-

Equip Techno Builders de l’Escola Vedruna

onal (ISS).
El repte presentat per
l’equip Techno Builders, en
aquesta edició de la FLL,
ha consistit en la creació
d’una APP que conté arxius
multimèdia sobre activitats
quotidianes per tal d’apropar els astronautes, que es
troben en missions espacials de curta o llarga durada,
a la vida quotidiana de la

Terra. El fonament d’aquest
projecte es basa en estudis
que demostren que passar
llargs períodes de temps a
l’espai afecta negativament
l’estat d’ànim dels astronautes. És per això que l’esmentada APP té com a finalitat
evadir-los de la rutina i ferlos sentir més propers de
casa, de la família i del seu
entorn.

El Centre Excursionista Balaguer
organitza una sortida al Puigsacalm

Cim del Puigsacalm

El diumenge 17 de març
el Centre Excursionista
Balaguer programa l’ascensió al cim garrotxí del
Puigsacalm (1.512 m) per
una ruta prou interessant i

alternativa. La sortida serà
des del poblet de Joanetes
per enfilar la Canal dels
Ganxos Nous que porta al
capdamunt de la carena
resseguint fins fer cim. Des

del cim, continuar fins a
trobar el Camí dels Rucs
que flanqueja la muntanya
a mitja alçada fins arribar a
la Canal dels Ganxos Vells
per on es farà la baixada i
tancar el cercle.
Sense considerar aquest
itinerari com una “autèntica” via ferrada sí que s’ha de
superar un grapat de passos
equipats, de no elevada
dificultat, però que exigeixen que els interessats no
pateixin vertígen i estiguin
acostumats a aquest tipus
d’ascensions. S’ha de tenir
la Llicència FEEC nivell C.
Cal inscriure’s prèviament
perquè el nombre de participants serà reduït per una
millor seguretat.

Cartell del Dia de la Dona

de Carme Alòs (directora
del Museu de la Noguera)
i Nil Ortiz (autor de la
fitxa). Seguit de la lectura
del Manifest Institucional
i també una taula rodona
“Gastronomia en femení”,
amb la participació de
Teresa Carles, xef i
empresària de cuina
vegetariana, Carolina
Garcia, xef del restaurant
L’Apagallums de Ponts,
Laura López, estilista
gastronòmica i Dolors
Mateu, gastroblocaire de
referència. La taula estarà
moderada per Magda
Gregori, periodista i
politòloga.
El Consell Comarcal i
l’Ajuntament de Balaguer
agraeixen la col·laboració
altruista de totes les
persones que participen
a l’acte.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Els llits dels altres
Autor: Anna Punsoda
Gènere: Novel·la

La Claustre atura el
cotxe en una fonda de carretera de l’antiga Nacional.
La visita a la seva mare
l’ha deixat rebregada i necessita calmar-se. Darrere
la barra, l’atén una antiga
coneguda amb un passat
tèrbol i un germà que es va
penjar quan anaven juntes
a escola. A fora ja és fosc,
i les confidències de tota
una vida encendran la nit a
fogonades. Anna Punsoda
il·lumina els racons més
obscurs de l’ànima de la
Claustre amb una prosa
neta i contundent, devastadora i alhora tendra. També enlluerna amb la seva
mirada el cos i el sexe de
la protagonista, esculpits
a cops de cisell per l’alcoholisme del pare, l’apatia
frustrant de la mare i una
innocència robada que
l’ha portada a perdre’s en
els llits dels altres.
Totes aquestes herències, la Claustre les fita
cara a cara, per més sòrdides que siguin, per més
tristes i vergonyants. Sense escarafalls, sense abandonar-se al ressentiment i
la desolació. Amb la bona
dosi d’humor negre pròpia
dels qui s’han abocat a un
abisme sense fons i han
sobreviscut.

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

Després de més de
set-cents poemes publicats, Joan Margarit ens
ofereix una cloenda narrativa, un recorregut vital
que arriba fins a la primera joventut.
La intenció és comprendre per què uns determinats records continuen
presents, durs i lluminosos, sense necessitat
d’acudir a cap agenda ni
a cap àlbum familiar. Per
què la vida es construeix
d’una manera i no d’una
altra? Per què Joan Margarit ha escrit els poemes
que ha escrit? “Per tenir
casa cal guanyar la guerra” és el relat àgil d’uns
anys de silenci i de curiositat, d’una ciutat a l’altra, d’una casa a l’altra,
d’una escola a l’altra. Un
llarg viatge des del cor de
la Guerra Civil, en el que
se’n deia la Catalunya pobra, fins a l’illa del tresor,
enmig de l’Atlàntic.
Joan Margarit, poeta
i arquitecte, nascut a Sanahüja (la Segarra), escriu per entendre la vida,
no només la seva. Uns
records que són allà, que
vol saber de quina manera tenen a veure amb
la construcció de la seva
vida i la seva poesia.

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

Per tenir casa cal
guanyar la guerra
Autor: Joan Margarit
Gènere: Novel·la

Bon aniversari!
Autor: Agnès Laroche
Gènere: Infantil (+5)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Paper blanc

Diuen del paper en blanc,
que esdevé la bèstia negra
de qui és sent lletraferit.
Ell però,
immaculat i pur
com lluïssor de trenc d’alba,
accelera perspectives
amanyagant els colors.
Amb ell hi congenien
miralls nítids que espurnegen
reververant la claror.
Obertament diàfan,
per la llum es amarat
evocant inspiració.
La Violant està emocionada: avui és el seu
aniversari! El seu pare
ha preparat un pastís, la
seva mare ha decorat la
casa... tot està llest per
celebrar-lo amb els seus
companys. Però està
amoïnada perquè ahir es
va barallar amb en Nil:
vindrà a la festa? Sense
el seu millor amic, aquest
any no pot tenir un aniversari feliç!.
Un llibre que ens parla de la importància de
l’amistat. Amb unes il·
lustracions molt dolces
i expressives, Stéphanie
Augusseau aconsegueix
transmetre al lector com
se sent la Violant en tot
moment.
Aquest llibre transmet
als més petits la importància dels petits detalls
i sobretot la importància
de l’amistat. Valorar la
relació entre les persones i cuidar-les, ja que
a tothom li agrada estar
envoltat de les persones
estimades. Uns valors
importants acompanyats
de la dolçor que expressa l’autora i també la
il·lustradora amb uns dibuixos que acompanyen
totes les pàgines d’aquesta història.

Del col·loqui entre tots dos,
ara viu aquest relat.
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Encara que ho pogués
emblar, el Balaguer no es
va presentar a Gavà com
un equip enfonsat en la
classificació i des de el començament del partit ha
complicat les coses a un
equip local amb moltes imprecisions en jugades aparentment molt fàcils.
Durant bona part del
partit el Balaguer ha posat
les coses difícils al Gavà
amb xuts des de totes les
posicions però sense efectivitat de cara al gol, en
part per que sempre algun

Un gol en el descompte deixa sense
puntuar a un Balaguer molt lluitador

1. Manresa....................47
2. Viladecans................42
3. Montañesa................41
4. Igualada....................38
5. Mollerussa................38
6. Andorra.....................37
7. Almacelles................36
8. Vilanova Geltrú........35
9. Tàrrega .....................32
10. UD Vista Alegre.....29
11. Borges Blanques...27
12. Lleida B...................26
13. Gavà.........................25
14. Júpiter.....................24
15. Rapitenca ...............21
16. Cambrils.................20
17. Sant Ildefons..........20
18. Balaguer ............... 14

Durant bona part del
partit el Balaguer va
posar les coses difícils a
un Gavà molt ordenat
jugador local posava la
cama o el cos de manera
determinant per evitar que
els de la noguera aconseguissin el seu objectiu.
Els locals no han fet el
primer xut a porta fins als
últims minuts de la primera part amb un tir molt potent de Adri Moreno que va

Un moment del partit

Classificació
Primera divisió
Catalana

Un moment del partit

sortir per sobre del travesser de la porteria d’Alfred.
L’encontre es v parar
durant més de set minuts
per la lesió del porter Albet,
que després de para una
pilota, va rebre un cop al
cap per part de Samba en

Un cop més la sort ha donat l’esquena al conjunt de
la Noguera que ha tornat a casa sense puntuar al
rebre un gol al minut 95 de l’encontre
el seu intent de remat amb
poques possibilitats.
Després d’aquesta aturada el Gavà encara intentava pressionar al Balaguer
sense gaire sort i tot i els
canvis les oportunitats de
gol no es convertien.
Fins a tres vegades va
provar el xut a porta Adri
ja en els 8 minuts de descompte que va aplicar l’àrbitre.
El Balaguer tenien molt
aprop aconseguir un valuós punt a domicili i va allargar les pèrdues de temps
i les interrupcions sense

intentar res més que no fos
mantenir la seva porteria
sense gols.
Finalment al minut 95
el conjunt local va aconseguir el seu premi amb un
fort tret d’Adri des de fora
de l’àrea que es va colar
per l’escaire de la porteria
Balaguerina.
Un cop més la sort ha
donat l’esquena al conjunt
de la Noguera que ha tornat a casa sense puntuar.
El proper partit a casa
contra el Borges Blanques
tindrà una nova ocasió per
puntuar.

Propers encontres
09/03/2019

Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Borges Blanques
17/03/2019

Estadi Nou Municipal
de Viladecans

Viladecans| Balaguer
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Una derrota i una victòria pel Sisvial
CB Balaguer en els dos últims partits
El passat 23 de febrer, el
Sisvial CB Balaguer va caure derrotat per la mínima a
la pista del CB. Borges, en
un partit que des d’un bon
començament van ser els
locals els dominadors del
matx.
Gràcies a un gran encert

des de la línia de 3 punts i en
atac, el Borges dominava el
marcador, però sense agafar
cap renta important. 15-14 al
primer quart i 36-30 a la mitja part.
A la represa, el Borges
va agafar un avantatge màxim de 9 punts, 45-36 gràcies

Instantània del partit jugat a Cappont

a 2 triples consecutius.
Però el Balaguer no volia
que s’acabés aquí el partit i
va començar a creure que,
tot i les baixes, volia tenir opcions de victòria. I gràcies al
seu joc interior, va remuntar
fins a posar el 55-54 a la fi del
3r quart.
L’últim quart va ser molt
igualat, on qualsevol dels
dos equips es podien emportar la victòria, i tot i remuntar 5 punts de desavantatge a falta de 2 minuts pel
final, 69-64, el Balaguer capgirar el partit amb un parcial
de 0-8 posant el marcador a
69-72 a falta d’un minut i poc
per acabar.
Però una precipitació en
atac, i dues no bones defenses, van acabar donant el
partit a un Borges lluitador i
que va realitzar un gran par-

Plantilla del Sisvial CB Balaguer

tit.
Aquest passat diumenge, els balaguerins anaven a
la pista del Cappont, on van
guanyar tot i que el Cappont
va lluitar fins al final. Tot i un
primer inici igualat, 14-15
a la fi del primer quart, els
balaguerins van posar una
marxa més i amb un parcial
de 0-17 a l’inici del 2n quart
ja van agafar avantatge al
marcador. Un avantatge que
seria definitiu per aconseguir una nova victòria.
La segona meitat del
partit, el Balaguer va conti-

nuar amb la mateixa intensitat però els lleidatans no
van abaixar els braços i van
intentar posar les coses difícils en atac als balaguerins,
39-55 a la fi del 3r quart. Però
tot i els esforços locals, els
balaguerins, van acabar de
realitzar un partit molt seriós en defensa i amb valentia
en atac, que els hi va poder
permetre sumar una nova
victòria que els continua
mantenint líders de la categoria.
Dissabte rebran el CB
Almacelles, 5è classificat.
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Trofeu de Gimnàstica Rítmica Ciutat de
Balaguer aquest diumenge 10 de març
Aquest diumenge dia 10
de març, el pavelló 1 d’octubre de la ciutat de Balaguer,
acollirà el 13è Trofeu de Gimnàstica Rítmica Ciutat de
Balaguer, a càrrec de l’Escola Municipal de gimnàstica
Rítmica i el Club Gimnàstica
Rítmica de Balaguer.
Serà a partir de les
09.30 h que les participants,
d’edats compreses entre els
4 i fins al 18 anys, d’arreu de
la província de Lleida i amb
la participació de 9 clubs
faran les demostracions en
modalitat de conjunts de
les diferents categories inscrites (baby’s, prebenjamí,
benjamí, aleví, infantil, júni-

Participants de l’any passat

or i sènior), així com també
la participació del grup de
l’Estel, essent també un
clàssic d’aquesta competi-

ció. L’entrada és gratuïta i es
divideix al mati en la secció
escolar i per la tarda en actuacions més tècniques.

El proper diumenge 17 de març es
celebrarà a Balaguer la Diada Atlètica

Aquest any la sortida serà des de la Plaça Mercadal

El proper diumenge 17
de març es celebrà a partir
de les 10 h del matí a la plaça Mercadal de Balaguer, la
Diada Atlètica, organitzada
per l’Ajuntament, coorganitzada pel Consell Esportiu
amb la voluntat de promocionar l’atletisme entre els
més joves, d’edats compreses entre els 3 i fins els 16
anys, una activitat inclosa
en el programa d’activitats
del Dia Mundial de l’Activitat Física.

El Cudós Consultors CB Balaguer
encaixa una victòria i una
derrota ens els darrers partits
L’últim cap de setmana
de febrer, les grana van
disputar un discret partit,
rebien a casa al penúltim
classificat després de dues
derrotes consecutives amb
l’objectiu de recuperar
bones sensacions i sumar
una important victòria.
En un inici amb un
bon joc ofensiu però amb
llacunes defensives van
escapar-se al marcador
per més de 10 punts
de diferència, que
mantindrien ja fins al final
de partit, amb un intercanvi
de cistelles constant tot i
no arribar mai a trobar-se
còmodes a pista davant el
bon partit de les visitants.
El marcador va quedar
finalment 45-33.
Aquest passat cap de
setmana les balaguerines
van visitar la complicada
pista de la Joviat Manresa.

Les balaguerines van
imposar el seu ritme de
joc i tot i presentar un
encert molt baix, arribarien
al descans manant en
el marcador 20-21. A
la represa les visitants
exhibirien el millor joc de
la temporada, arribant
a escapar-se de fins a
8 punts de diferència,
que mantindrien fins a
manca de 7:30. A partir
d’aleshores la Joviat va
endurir la seva defensa
i davant la permisivitat
arbitral, el Balaguer es va
anar apagant. Tot i firmar
uns 32 minuts brillants
de joc, les de la Noguera
no van poder endur-se la
victòria. Aquest proper
dissabte a les 20:15 reben
el Sant Nicolau, rival que
acumula les mateixes
victòries i derrotes, un
rival directe.

Cudós Consultors CB Balaguer
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Dos derrotes seguides pel Balaguer
Villart Logístic davant el Priego i l’Alicante
El Balaguer Villart Logístic no es va poder endur la
victòria davant un rival directe a la classificació com és el
Priego TM i va caure per un
2 a 4 que no reflexa la igualtat real que es va veure entre
ambdós equips.
En el primer partit Anna
Biscarri cedia el seu punt davant la sèrbia Mariga Galonja per 0 a 3. El segon va ser
un dels partits clau al caure
Svetlana Bakhtina davant la
romanesa Zita Melinda Circui per 1 a 3. Natalya Prosvirnina va retallar distàncies
guanyant a Yolanda Enríquez
per 3 a 0 (11-9, 11-9, 12-10). En
el dobles la parella balaguerina formada per Bakhtina
i Prosvirnina s’imposaven
a Galonja i Circui per 3 a 0
igualant el marcador. Biscarri cedia el punt davant Circui
per 0 a 3 i tot seguit es produiria l’altra derrota clau per al
encontre en que Prosvirnina

Balaguer Villart Logístic contra el Priego TM

queia davant Galonja per 0 a
3 (9-11, 15-17, 9-11) en un partit que podria haver caigut de
qualsevol banda i que hauria
canviat totalment el resultat
final.
Aquest passat cap de
setmana, el Balaguer Villart
Logístic va cedir un 1 a 4 a
la seva pista del Molí de l’Esquerrà en un encontre més
igualat que el que pot mos-

Partit contra el ASSSA Alicante

trar el resultat final i continua
al límit de la permanència
caient davant l’ASSSA Alicante.
En el primer partit Natalya Prosvirnina va avançar
al Balaguer guanyant Marina Iñiguez per 3 a 1. En el
segon Anna Biscarri va cedir
el seu punt davant Jiao Li,
la jugadora holandesa d’origen xinés i actual número 1
d’Holanda, per 0 a 3. El tercer
partit va ser el que va marcar
l’encontre al cedir Svetlana
Bakhtina davant la japonesa Mai Asada per 2 a 3. En
el dobles Bakhtina i Prosvirnina van caura per 0 a 3 davant Jiao i Mai, i finalment
Prosvirnina va cedir també el
darrer punt davant una Jiao
Li intractable per 0 a 3.
El proper 10 de març, les
balaguerines es desplaçaran
a Vic per enfrontar-se a un
del equips més potents de la
Superdivisió, el Girbau Vic.

Medalla d’or per Aida Alemany
amb la selecció catalana al
Campionat d’Espanya de Cros
El passat cap de
setmana Aida Alemany va
guanyar la medalla d’or
amb la Selecció Catalana,
al campionat d’Espanya
de cros per seleccions
autonòmiques, que
es va dur a terme
a Villamanrique de la
Condesa, Sevilla, amb
una distància recorreguda
de 4.000 metres. L’Aida
hi va participar després
de ser seleccionada per
la Federació Catalana
d’Atletisme, juntament
amb 5 atletes més de
Catalunya, de categoria
sub18.
Pe r l a s e v a p a r t
Andrea Alemany s’ha
proclamat subcampiona
de Catalunya en la prova
de 1.500 metres, també
en categoria sub18, en el
campionat de Catalunya
celebrat a la pista coberta

Aida i Andrea Alemany

de Sabadell.
Es dóna el fet que
la setmana anterior,
les dos germanes d’Os
de B alague r, e s van
proclamar campiones
d’Espanya de cros per
equips amb el J.A. Arbeca,
al campionat d’Espanya
que va tenir lloc a Linares,
Jaén, amb un circuit de
4.200 m, cursa que van
dominar amb autoritat
davant els altres clubs;
hi van participar 267
atletes i 50 equips, cada
equip estava format per
6 integrants i puntuaven
les 4 primeres en creuar
la línia d’arribada; l’Aida i
l’Andrea van ser 4a i 8a de
la classificació general,
contribuint d’aquesta
manera a la consecució
del títol junt amb les seves
companyes d’equip, que
van ser 12a i 17a.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus.
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Anar fent... i ben malament

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

Bé. Ja estem ficats en
campanya electoral, encara que no estigui oberta la
veda de poder-s’ho dir tot.
Dos galls joves i plens de
projectes i desitjos, cal dir
que un amb més aplom i
més serè, i l’altre, amb un
desig de sang i venjança
per la moció de censura
que els va fer fora del poder, i que s’havien corromput a una escala no del tot
desconeguda, en aquesta
Espanya democràtica i lliure de quasi tot. Fins i tot
d’aquella condició que tots
hauríem de fer, com és poder fer-se un repensament
tranquil i amb silenci de
tot el que ens han ofertat i

obrar en conseqüència. No
ho varem fer i els resultats
els tenim aquí.
No cal meditar-ho massa per poder arribar a la
conclusió que no ens mereixem la classe política
que tenim. Des dels Tripartits, en que dos partits minoritaris en van fer tantes
com van poder i més, amb
paraules de la Sra. Rovira. I
els del Joan Saura i la seva
parella, Imma Mallol, van
convertir el partit en una
agencia de col·locació. Van
fer tornar boig al Sr. Maragall i al Sr. Montilla i a tot
el PSC, no cal recordar que
el Sr. Saragossa també i va
ajudar.

“Pas a pas”: una gran iniciativa que
canviarà Balaguer a millor

Josep Ma Castells Benabarre, activista sociocultural i fundador
d’ElMercadal.cat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Les balaguerines i els
balaguerins poden estar
satisfets i esperançats.
Fa unes setmanes es va
presentar a Balaguer, la
iniciativa encapçalada pel
conegut periodista Josep
Blanch amb la finalitat de
reflexionar i debatre sobre
diferents aspectes i per fomentar els desplaçaments
a peu, evitant l'ús del vehicle privat. El debat ja ha co-

mençat amb una trobada
oberta a la ciutadania per
recollir idees i propostes
de millora, entre elles la
conversió en zona de vianants total o parcial de la
plaça Mercadal.
"Pas a pas" crec és una
idea magnífica, original i
atrevida per tal de traslladar diferents demandes
de la població als nostres
polítics, que fins ara (i com

Aquell univers pujolista
de pau i tranquil·litat, encara que hi hagués mals
pensaments i sospites, es
va fondre com la neu. Des
d’aleshores tot ha canviat,
i no es possible arranjar-ho
fàcilment. El radicalisme
en totes les seves variants
han fet acte de presència,
i per l’altra part, els seus
adversaris també. Amb sinceritat no crec que pugui
haver-hi tants pragmàtics
per fer entendre a tots, que
viatgem en el mateix vehicle, i que l’única salvació
per tots, es mirar de parar
el viatge, seure’ns per fer
temps i beure una bona tila
amb les seves reconegudes propietats calmants.
Si els bascos van enterrar al Sr. Goicoechea,
al Ibarretxe i a ETA, i han
reconegut els impossibles

sols han fet (sense renunciar a res), que reconèixer
que tracten amb un poble
votant que es adult, i que
per la seva terra desitgen
el millor de tot ; la PAU. Jo
els admiro en tot.
Ara i aquí, tenim per
cap a un senyor que li
va gran el càrrec, només
cal veure com va repetint
el que li mana el rector
Puigdemont. I aquest fugit
d’amics i companys, sols
cavil·la fer-se inevitable en
la nostra vida diària per fernos més mal del que ja ha
fet. I una de les potes que
aguanta la seva taula son
les entitats més radicals
del país. Ara es dirà Crida
(?), demà s’afegiran les
lletres que faci falta. I ens
hauran tornat a enganyar.
Ve a tomb aquesta observació a la quantitat de

municipis de Catalunya
que han tolerat anuncis públics de que “Som república”, des de quan ?, voldria
preguntar sense molestar a
ningú. Quan es va votar en
la democràcia que diuen
voler i desitjar ?. No deixen
d’ésser uns pobres aprenents que es contradiuen
cada cop que respiren, han
oblidat que governen per
una majoria que potser no
pensa com ells.
Avui seria una victòria
retirar certs objectius que
no s’han aconseguit, i procurar amb temps agafar
força per intentar-ho més
endavant. De moment no
sabem ni quina classe de
república en sortiria. Perquè cada independentista
en somia una diferent.

comprendreu), no han atès
de la forma adequada les
diferents demandes ciutadanes.
Com el Sr. Josep
Blanch, jo també penso
que la nostra ciutat hauria de ser una ciutat totalment peatonal i exemplar
en aquest sentit. I jo seré
més contundent i optimista sobre aquest tema: crec
que Balaguer pot aprofitar
aquesta iniciativa per marcar una gran diferència respecte de la resta de ciutats
del Prepirineu.
Us imagineu una ciutat
sense cotxes? Jo sí. I junts
ho farem! I seré més optimista: crec que a Balaguer

algun dia (no sé quan),
acabarem definitivament
amb la circulació de cotxes
i farem vida al carrer com
ho feien els nostres avis i
avantpassats.
Una de les propostes
estrella que planteja "Pas a
Pas Balaguer" és convertir
en zona de vianants el Centre Històric i ajudar així a
descobrir el comerç de proximitat.
Propostes
afortunades i brillants com les del
Sr.Blanch són les que necessita des de fa temps la
ciutat i no tingueu dubte
que iniciatives com aquestes són les que enforteixen
la ciutat i per aquest motiu

felicito a "Pas a pas" per haver obert un camí que no té
marxa enrere.
Crec que comença a
ser hora que es faci una
recollida de firmes i un referèndum obert, a tota la
ciutadania per tal de copsar l'opinió de la població
sobre el futur del centre
històric, i de fet aquesta
hauria de ser la missió
principal d'aquesta nova
iniciativa social que com
he dit abans té tot el meu
suport.

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

------------------------------------------
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Balaguer ha viscut una gran festa del
Carnestoltes durant dissabte i diumenge
Aquest passat cap de
setmana del 2 i 3 de març,
Balaguer ha viscut una gran
festa del Carnestoltes del
Congre. Des de la regidoria
de Joventut i Ensenyament
es va organitzar un nou
Carnestoltes amb algunes
novetats per enguany.
Dissabte va començar
la rua des de la Plaça de
la Sardana, on es van concentrar les set comparses
inscrites i molta altra gent
que també anava disfressada. La rua va arribar fins
a la Plaça Mercadal amb
molta animació, on hi havia
un gran escenari amb un Dj
i un jurat per donar pas al
concurs de comparses. Enguany després de la rua, les
comparses inscrites havien
de mostrar davant del jurat,
les seves disfresses, l’originalitat i les seves habilitats
amb el ball, fent una coreografia. Un concurs que va

Participants al Concurs de Comparses de dissabte

esdevenir una gran festa de
disfresses, on el públic assistent va gaudir de molta
animació, confeti, música i
va veure la gràcia dels participants. Els guanyadors
del concurs de talents van
ser “Astromonis” de l’Esplai
Gaspar de Portolà, primer
premi, “Egipci queens” segon premi i “Por Corn Estel”
el tercer premi. Per la nit al

Rua infantil de diumenge al mati

Molí de l’Esquerrà també es
van donar els premis a les
disfresses d’individuals o
per parelles.
La gran rua infantil del
diumenge al mati, amb
sortida del carrer Noguera Pallaresa fins a la Plaça
Mercadal, amb l’animació
del grup La Cremallera i
la participació de diverses
carrosses i comparses. Els
premis per carrosses, van
ser per “Lego” de l’Escola
Gaspar de Portolà, “Dragons” de l’Escola la Noguera i “Pizzeria” de l’Escola
Vedruna. Els premis de les
comparses, se ‘ls van endur
“Hits” de l’Escola Montroig, “Patumonsters” de la
llar d’infants del Patufet i
“Foodpia” de l’Escola Pia.
L’Associació Dona Rural
i el cuiner Josep Ma Morell,
van cuinar diumenge al
mati l’olla amb congre i van
repartir 400 racions.

Taller de músico-teràpia “Un
matí d’orquestra” al teatre
aquest dimecres dia 6
Aquest dimecres
dia 6 de març, el teatre
mu n icipal va acol l ir
l’activitat “Un matí
d’orquestra”, emmarcada
e n l ’ a c o r d “A p r o p a
cultura”. L’ajuntament
va signar un acord de
col·laboració el passat
2018 amb Apropa Cultura,
per fer més accessible
diversos actes culturals
a totes les entitats de la
ciutat del sector social,
amb discapacitats
intel·lectuals i persones
amb Alzheimer.
Balaguer, per segon
any es suma amb aquest
projecte, i durant el mati,
amb dues sessions, el
teatre va acollir un taller
de musico teràpia, amb
l’assistència de més d’una
cinquantena de persones
del sector social.
L’ o r q u e s t r a J u l i à

Carbonell de les Terres
de Lleida ha dissenyat
aquesta experiència, on
els participants van visitar
el teatre acompanyats
pels seus educadors. Van
poder pujar a l’escenari
amb músics i van poder
assistir a una part d’un
assaig en format reduït i
també un taller musical
per tocar i sentir els
instruments i sentir-se
part d’una orquestra.
Aquest és un projecte
que neix l’any 2006 amb
la voluntat de millorar la
vida de les persones en
situació de vulnerabilitat
a través de la cultura,
obrint les portes de
teatres, museus, auditoris
i festivals d’arreu de
Catalunya, perquè
aquests col·lectius
tinguin accés a les
programacions habituals.

Espectacle al Teatre Municipal
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Concert al teatre de Dàmaris Gelabert
com a cloenda del 1r cicle d’Emboirats
Les entrades es van posar a la venta a finals de
desembre i es van esgotar ràpidament
L’AMPA del col·legi La
Noguera, ha organitzat per
aquest dissabte 9 de març a
les 19 h, el concert al Teatre
Municipal de la cantant, pe-

dagoga i musicoterapeuta
Dàmaris Gelabert, espectacle musical de cloenda del 1r
Cicle d’hivern d’espectacles
familirs, Emboirats.

Dàmaris Gelabert al Teatre Municipal

Dàmaris Gelabert s’ha
convertit en els darrers
anys en el referent infantil
musical per excel·lència,
les seves cançons es reprodueixen diàriament a
les escoles i a les cases, on
nens i nenes les canten i les
gaudeixen. El seu canal de
YouTube ja acumula més de
73.000 subscriptors. Des del
seu debut, ha escrit més de
150 cançons, la major part
d’elles, editades en 16 discos. Els videoclips Bon dia i
Els dies de la setmana ja han
superat els 10.000.000 de
visualitzacions. Una experiència per viure els efectes
positius de cantar junts, ens
fa feliços, ens ajuda a aprendre, a créixer, ens uneix, ens
fa viure emocions i, sobretot,
suposa un moment únic per
reforçar els vincles afectius.

Teatre infantil “Akäshia el
viatge de la llum” el 17 de març
El proper diumenge 17
de març a les 18 h, el Teatre
Municipal serà l’escenari
del teatre infantil “Akäshia
el viatge de la llum”, per
celebrar els aniversaris
de les llars d’infants
municipals, els 40 anys
de l’Escola Patufet i els 10
dels Putxinel·lis. Abans

de començar l’obra es
podrà veure un video amb
imatges, dels alumnes i
professors que han passat
per aquestes dos escoles
al llarg d’aquests anys.
L’obra és un cant d’amor
pels llibres, a l’amistat, i
a la satisfacció d’adquirir
coneixements.

Obra “Akäshia el viatge de la llum”
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES

-----------------------------------ES LLOGA habitació
gran a Balaguer. Pis
reformat. Interessats
telèfon: 973161241.
------------------------------------BUSCO TORRE o casa
de campo en Balaguer
o alrededores, en alquiler. Con luz y agua, y
con un poco de terreno.
Razón: 642937977.
------------------------------------LLOGUER local comercial, de 32 m2, ubicat al
c/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.
-----------------------------------VENDA torre a prop
de Balaguer en una
tranquil·la urbanització. Excel·lent situació. Amb llar de foc,
jardí i piscina. Raó:
973447760.
------------------------------------

PARCEL·LA EN VENDA a Térmens. Possibilitat de fer-hi dos
habitatges. Façana a
dos carrers. Bon preu.
Informació: 973450555.
----------------------------------ES LLOGA apartament
a Camarasa, 2 hab.,
amb vistes al riu. Lloguer de magatzem al c/
Sant Pere Màrtir i pàrquing de línia al c/ Noguera Pallaresa. Raó:
973447752-639920281.
-----------------------------------ES VEN local acabat
de 33m 2, al c/ Moli
del Comte, 39. Raó
telèfons: 973446011629725009.
-----------------------------------

VARIS

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

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.
------------------------------------

TREBALL

-----------------------------------ES PRECISA electromecànic per treballar a
Balaguer. Amb experiència. Raó: 973448262.
----------------------------------S’OFEREIX noia amb
títol sociosanitari per
treballar cuidant gent
gran, neteges domiciliàries i acompanyaments mèdics o hospitalaris. Amb experiència. Raó: 667267215.
------------------------------------

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.
----------------------------------ES PRECISA esteticista amb experiència
per treballar a mitja
jornada. Portar Currículum al Centre d’Estètica Enriqueta (Balaguer) o bé enviar-lo
per mail a: enri47@
hotmail.es
------------------------------------REPASSOS de llengua anglesa (Primària,
ESO i Batxillerat). Raó
telèfon: 698383277.
-----------------------------------

SE OFRECE chica
para cuidar gente mayor o niños. Con posibilidad de ser interna. Con experiencia
y buenas referencias.
Razón: 602890534.
------------------------------------

MOTOR

----------------------------------ES VEN cultivador
per a Pasquali articulat. Practicament nou.
Raó: 667476172.
------------------------------------ES VEN CARAVANA,
Model Knaus Sport
FDK. Full equip. 7 places. Aire condicionat,
TV, calefacció. Tendal
i tancaments (Thule) i
avancé (Alpes). Mover
(fins a 3.500 kg), toma
d’aigua, triple llitera.
ITV passada. Canvi de
nom inclòs. Porta bicicletes de 4 i roda de canvi original. Preu: 14.000
€. Raó: 610 225 752.
-------------------------------------
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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

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

MONTGAI
EVA CAMPIÑEZ

973430358

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

973438136

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

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 7 de març
a les 8 de la tarda del 14 de març
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 14 de març
a les 8 de la tarda del 21 de març
DOLSET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 21 de març
a les 8 de la tarda del 28 de març
SALA

DEMANI’NS
PRESSUPOST

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

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

AIGUABELLA ALENTA, G.

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis
Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra
Neteges en general
Vidres | Rètols
Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

Horari de trens

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.40
“
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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