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Sumari

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

En Portada
La Matança del Porc

 Les poblacions de Montgai i Butsènit celebren 
aquests dies les seves respectives festes al voltant 
de la tradicional matança del porc, que esdevenia 
una tradició a les cases de les nostres contrades, 
on cada família s’abastaven durant mesos dels 
productes que s’extreia del porc.
 El passat 17 de març es va realitzar la VIII Porcada 
a Butsènit, una festa gastronòmica que comença 
amb l’elaboració dels embotits que es fan del porc
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# Balaguer celebrarà la 3a edició de la setmana del comerç del 25 al 31 de març
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

# El dissabte 6 d’abril el passeig de l’estació acollirà el VIII edició del Mercat del Vell
L’Associació Dóna Pas organitza una nova edició del Mercat del Vell, Tot és bell si et fa servei

>>BALAGUER
# Ja està obert l’espai Portolà a l’antiga rectoria de Santa Maria

L’acte inicial va servir per signar el conveni entre l’Alcalde Jordi Ignasi 
Vidal i el president de l’Assoc. d’Amics de Gaspar de Portolà, Àngel Ros

# Nova incorporació al Centre d’Empreses Innovadores
La firma Incom4corp, que ocuparà un espai a la zona de coworking

>>COMARCA
# Térmens acollirà la 14a Trobada de Gent Gran de la Noguera

Al migdia se celebrarà un dinar de germanor, al quan s’han inscrit 
400 persones de la comarca, seguit de l’espectacle humorístic 

# 2a Jornada de Serveis Socials Bàsics de les terres de Lleida
El proper 11 d’abril, al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes

>>ESPORTS
# Les derrotes contra el Borges i Viladecans enfonsen al Balaguer

Els dos últims partit s’han sentenciat amb un únic gol. Els de la 
Noguera no han pogut fer un sol gol en cap dels dos encontres

# El Balaguer Cudós Consultors perd per 4-2 davant el Girbau Vic
Certifica així el seu descens en aquesta incursió a la Divisió d’Honor 

# El Consell Comarcal va assistir al Fòrum Internacional de Gestió de Residus
En aquest Fòrum es van presentar diverses experiències municipals en sistemes de recollida selectiva de 
residus de diferents ciutats de països com EUA, Alemanya, Suïssa, Àustria, Itàlia, Holanda, França i Irlanda

# Menàrguens celebra un any més la Tradicional Cursa del Sucre amb èxit de participants
Una part dels beneficis de les inscripcions, a més de les aportacions voluntàries, serà per a l’Associació Estel

# El Sisvial Club Bàsquet Balaguer continua Líder de la classificació a 3a Catalana
El pròxim partit els balaguerins jugaran a casa contra el CB. Bellpuig, 3r classificat. Un partit difícil ja que 
s’està acabant la temporada i tots els equips lluitaran per un bon lloc al final de la temporada

# Lluís Pijuan de CEN Balaguer campió de Catalunya Màster de llarga distància 
S’ha proclamat campió de Catalunya en els 3000 m. en categoria màster +45 amb un  temps de 36:35.79 minuts 

>>OCI / CULTURA
# 7a mostra de Dansa Ciutat de Balaguer el dia 23 de març

Unes 130 de ballarines i ballarins, a través de la dansa clàssica, 
contemporània, jazz, hip – hop, dansa del ventre... 

# Els escolars que visitin el COU rebran un pot de mel
El Consell i Torrons Alemany renoven un any més aquest conveni
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Ja està obert l’Espai Portolà situat a 
l’antiga rectoria de Santa Maria

 Aquest passat diumenge 
s’ha obert al públic l’Espai 
Portolà, ubicat a l’antiga 
rectoria de Santa Maria de 
Balaguer, i que acull una ex-
posició permanent centrada 
en la figura de Gaspar de Por-
tolà, militar del segle XVIII de 
família balaguerina i primer 
governador de Califòrnia.
 L’acte inicial va servir 
per signar el conveni entre 
l’Alcalde Jordi Ignasi Vidal i 
el president de l’Associació 
d’Amics de Gaspar de Por-

tolà, Àngel Ros. Acte seguit, 
la directora del Museu de 
la Noguera, Carme Alòs va 
realitzar una visita guiada 
als prop de 60 assistents, 
entre els quals representants 
de l’Associació Amics de 

Gaspar de Portolà, alguns 
descendents de Gaspar de 
Portolà, representants de 
l’Ajuntament de Balaguer, i 
la presència del rector de la 
Universitat de Lleida, Rober-
to Fernández.

Presentació de l’Espai Portolà

Una nova empresa s’incorpora al Centre 
d’Empreses Innovadores de Balaguer

 Aquest mes de març 
s’ha incorporat una nova 
empresa al CEI (Centre 
d’Empreses Innovadores) 
de Balaguer. Es tracta de 
la firma Incom4corp, que 
ocuparà un nou espai a la 
zona de coworking.
 La responsable és Ma-
ribel Contreras dedicada 
a la comunicació corpora-

tiva interna. La seva acció, 
bàsicament, està dirigida 
a treballar la comunicació 
interna de les empreses 
de manera que tant tre-
balladors com directius 
persegueixin i vetllin pel 
mateix objectiu comú. Per 
tant, es dinamitzen aspec-
tes com la motivació, la 
percepció de l’empresa a 

nivell intern, el protocol 
comunicatiu i, entre altres, 
la identitat corporativa del 
grup. D’aquesta manera, 
qualsevol empresa pot 
aconseguir un major ren-
diment i beneficis dels re-
cursos dels que ja disposa, 
sense la necessitat de fer 
grans inversions.
 El CEI és un espai des-
tinat a les persones empre-
nedores que volen engegar 
una activitat empresarial 
o de treball autònom en 
un entorn que afavoreixi 
el seu desenvolupament i 
consolidació. 
 Amb Maribel Contreras 
ja són vuit els professio-
nals o empreses que tenen 
un acord amb l’ajunta-
ment per a l’ús de l’àrea de 
coworking a l’equipament 
municipal del CEI, ubicat 
al carrer Sant Pere de Ba-
laguer.

CEI de Balaguer

Va ser molt important en 
el progrés de Califòrnia 
i les posteriors relacions 
entre Catalunya i nord-
america

 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, el proper 26 
de març, 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. 
Cada establiment podrà 
fer les seves promocions, 
descomptes o premis 
als seus clients, així 
com també es podrà 

Balaguer celebrarà la 3a edició 
de la Setmana del Comerç del 
25 al 31 de març

Sergi Grimau  conferenciant a la festa del comerç

fer de manera conjunta. 
Prèviament, el dia 25 es farà 
un curset de formació pels 
socis.
 E l  d i v e n d r e s  2 9 
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, 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 ’ O r g a n i t z a c i o n s 
E m p r e s a r i a l s 
representatives Catalanes 
i autoritats municipals.
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Dissabte 6 d’abril el Passeig acollirà la 
VIII edició del Mercat del Vell

 L’Associació Dóna Pas 
organitza una nova edició 
del Mercat del Vell, Tot és 
bell si et fa servei, arribant 
a la vuitena edició. Un nou 
mercat que s’organitza des-
prés de l’èxit de les passa-
des edicions.
 El proper dissabte 6 

d’abril, el mercat es farà al 
Passeig de l’Estació de 10 a 
20 h.
 Una iniciativa que pre-
tén oferir un espai de venta 
d’articles de segona mà o 
d’objectes “usats” a parti-
culars i entitats amb al fi-
nalitat de contribuir a donar 

una alternativa d’increment 
d’ingressos a les famílies 
que ho vulguin, mostrar una 
forma de mercat ecològica, 
solidària i sostenible i donar 
a conèixer la participació 
social i comunitària com a 
eina pel desenvolupament 
de la societat.
 Durant tot el dia el Sin-
dicat Popular de Venedors 
Ambulants de Barcelona, 
serà al mercat amb la seva 
col·lecció de roba de la mar-
ca Top Manta, que ha creat 
amb l’objecte de millorar 
les condicions de vida dels 
manters i de seguir amb la 
lluita contra el racisme i la 
persecució que viuen.
 Els interessats en posar 
una parada en aquest mer-
cat, ho podran fer a través 
del web. www.donapas.
balaguerentitats.com

 Dissabte 16 de març, 
va tenir lloc a la llibreria 
L’Argonauta de Balaguer 
la presentació del llibre 
“La memòria de la Fosca”, 
la darrera novel·la del 
balaguerí Carles Mentuy. 
Aquest segon lliurament 
és la continuació de la 
seva primera novel·la, 
“La  Ven jança  de  la 

Presentació de la darrera 
novel·la de Carles Mentuy

Presentació de la segona novel·la de Carles Mentuy

Vall  Fosca”.  Les dos 
a m b i e n t a d e s  a  l e s 
idíl·liques muntanyes del 
Pallars Jussà, a més de 
Balaguer i Barcelona, es 
centren en dos famílies 
mafioses, els Mairà i els 
Xurracs, enemigues des 
de generacions, i en les 
lluites i venjances pel 
control del narcotràfic.

Cartell de l’edició d’enguany
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L’ajuntament i el Consell organitzaren 
conjuntament els actes pel dia de la dona

 El Consell Comarcal de 
la Noguera i l’Ajuntament 
van commemorar el Dia 
Internacional de la Dona 
amb un acte conjunt, que 
va emplenar la sala d’actes 
del Consell. L’acte va estar 
conduït per la periodista 
i politòloga balaguerina 
Magda Gregori.

 Durant l’acte, la directo-
ra del Museu de la Noguera, 
Sra. Carme Alòs, va presen-
tar el col·leccionable “En 
femení. La història a través 
de les nostre dones”, amb 
l’edició de la primera fitxa 
dedicada a Serafina Valls 
Pla, que fou la  primera met-
gessa de Balaguer, l’autor 

de la qual és Nil Ortiz, que 
en va fer el treball de recer-
ca. 
 En acabar la tècnica del 
SIAD del Consell Comarcal 
de la Noguera, Vanessa 
Gesa, va llegir el manifest 
reivindicatiu del Dia 8 de 
Març. A continuació es va 
fer una taula rodona “Gas-
tronomia en femení”, que 
comptà amb la participació 
de 4 dones noguerenques 
que han fet de la seva pas-
sió per la cuina la seva pro-
fessió, des de perspectives 
diferents: Teresa Carles, 
xef i empresària de cuina 
vegetariana; Laura López, 
coneguda com @laura-
ponts, estilista gastronò-
mica i Instagramer; Dolors 
Mateu, gastroblocaire de 
referència, i Carolina Gar-
cia, cuinera del restaurant 
L’Apagallums de Ponts.  E l  p a s s a t  1 1  d e 

març va començar la 9a 
temporada del Projecte 
Cultiva’t de l’Àrea de 
Ser ve is  Socia ls  de l 
Consell Comarcal de la 
Noguera a través del Pla 
d’Inclusió Social (PLIS) i 
del Servei d’Atenció a la 
Immigració i la Diversitat 
(SAID), una iniciativa de 
l’Associació de Dones 
Solidàries Dona Pas i la 
col·laboració de Slow 
Food de Balaguer.
 A principis de mes es 
va mantenir una reunió 
amb les 10 famílies que 
hi participen enguany, 
derivades dels Serveis 
Socials d’Atenció Primà-
ria i altres entitats que 
treballen en l’àmbit so-
cial de Balaguer. També 
hi participa el Servei de 
Rehabilitació Comunità-
ria de Salut Mental que 
ja serà el segon any que 
cultiven amb finalitat 
terapèutica una parcel-
la del Projecte Cultiva’t.  
Com cada any, compta-
ran amb l’experiència 

Ja ha començat la novena
temporada del Projecte
Cultiva’t - Horts Comunitaris

Aquest projecte
sorgeix el 2012 com 
un iniciativa de
l’Associació Dóna Pas

d’un agrònom que do-
narà suport i assessora-
ment continuat als hor-
tolans i les hortolanes.
 El Projecte Cultiva’t 
Horts Comunitaris és 
una oportunitat de do-
tar persones en situació 
d’atur de llarga durada, 
perceptores d’ajuts so-
cials i en risc d’exclusió 
social, d’un espai de tre-
ball i un mitjà per obtenir 
una font complementà-
ria d’aliments naturals 
per a tota la família. 
L’objectiu és evitar que 
l’ajuda que es conce-
deix a la població més 
necessitada es limiti 
exclusivament al repar-
timent i l’assignació de 
recursos econòmics o 
aliments, prevenint així 
dinàmiques caritatives i 
actituds passives entre 
els beneficiaris/es, i fo-
mentar que s’impliquin 
de forma activa en la mi-
llora de la seva situació.
 Aquest projecte sor-
geix l’any 2012 com una 
iniciativa de l’Associa-
ció de Dones Solidàries 
Dóna Pas, per millorar la 
qualitat de vida de famí-
lies amb necessitats eco-
nòmiques. Al 2013 es va 
comptar amb la implica-
ció del Consell Comarcal 
i els Serveis Socials.

Participants a la taula rodona del dia de la dona

Trobada al teatre de tallers ocupacionals 
organitzada pel Taller l’Estel 

 El passat dijous 7 de 
març, es va celebrar al Teatre 
de Balaguer, la quarta troba-
da de tallers ocupacionals de 
persones amb discapacitat 
intel·lectual que estan pre-
vistes per aquest curs i que 
organitzen diferents centres 
de la Federació ALLEM dins 
de la seva comissió d’acti-
vitat física, esport i lleure. 
Aquest cop, va ser el Taller 
L’Estel l’encarregat d’orga-
nitzar aquesta jornada amb 
la temàtica de l’Escala en 

hi-fi. Un matí ple de música 
i actuacions que els protago-
nistes havien estat assajant 
per actuar al teatre.
 La jornada va acabar 
amb un dinar de germanor 
per a tots els assistents al 

Pavelló Molí de l’Esquerrà, i 
ball pels assistents.
 Una trobada amb un 
gran èxit de participació, on 
van venir 246 persones, de 
15 centres de la província de 
Lleida.

Una de les actuacions de la trobada

Es va celebrar la quarta 
trobada i el Taller l’Estel 
va ser l’encarregat
d’organitzar la jornada al 
Teatre Municipal

Reunió amb les famílies participants
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S’inicien els tallers de Càritas “Treballem 
en valors” a l’Institut Ciutat de Balaguer

 Dins el Pla de Comuni-
cació i Conscienciació de 
Càritas, s’han iniciat a Ba-
laguer els tallers Treballem 
els Valors, on durant aquest 
mes de març  l’Institut Ciutat 
de Balaguer realitzarà un 
total de nou tallers de Solida-
ritat i Comerç Just amb tots 
els alumnes del centre que 
estant cursant 1r i 2n ESO.
 L’objectiu del projecte és 
educar en valors ja que es 
consideren clau pel desen-
volupament dels alumnes, 

alhora donar a conèixer 
que es fa a Càritas i fer que 
aquests tallers tinguin una 
finalitat educativa, engres-
cadora i participativa.
 Aquests tallers tenen 
una durada de 50 minuts i 
on hi ha un treball coopera-

tiu i de descobriment de la 
realitat a partir de les seves 
pròpies habilitats, són jocs 
adaptats al valor a treballar 
i la edat dels alumnes, utilit-
zem el Monopoli de la Soli-
daritat i el Joc d’intercanvi i 
Comerç Just.

 Balaguer acol l i rà 
el proper diumenge 31 
de març la fira Trenca 
Cadenes al pavelló Molí 
de l’Esquerrà de 10 a 14 
h  i de 16 a 20 h.
 Una fira de consum 
estratègic i alternatiu, 
p e r  e s d e v e n i r  u n a 
oportunitat per reunir 
empreses del territori i 
reforçar les opcions de 
proximitat a tot Balaguer 
i comarca.
 A la fira hi assistiran 
e m p r e s e s  q u e  e s 
dediquen al sector de la 
llum, de la telefonia, del 

El proper dia 31 es celebra a 
Balaguer una nova Fira de
consum estratègic i alternatiu

Cartell de la Fira

Les empreses
alternatives oferiran 
facilitats per fer els 
canvis de companyies 
in situ

gas, de les assegurances, 
de banca, de premsa 
i  s i n d i c a t s ,  d o n a n t 
opcions a la població 
d’empreses de proximitat 
sense haver de recaure 
en grans multinacionals, 
oligopolis i empreses 
de l’Ibex-35. Un altre 
model, amb valors que 
no siguin exclusivament 
el benefici monetari. Un 
consum que reverteix en 
el conjunt de la societat i 
apostar per les empreses 
que treballen per valors 
ètics i ambientals (com 
la  sos ten ib i l i ta t ,  e l 
compromís amb la terra, 
la solidaritat...).
 U n a  m a n e r a 
d’apropar   i donar a 
c o n è i x e r  e m p r e s e s 
alternatives que treballen 
per un model de consum 
responsable i cooperatiu.

Taller Comerç Just

L’AMPA de l’Escola Pia organitza una
xerrada sobre el bullying escolar

Instantània de la xarrada

Els tallers s’imparteixen 
durant aquest mes entre 
els alumnes de 1r i 2n 
d’ESO de l’Institut Ciutat 
de Balaguer

 L’AMPA de l’Escola Pia 
va organitzar el passat di-
marts 19, una xarrada a 
l’escola, per parlar sobre 
el “Bullying. Què és i què 
podem fer per evitar-ho” a 
càrrec de  M. Helena Tolosa, 
mestra, logopeda, psicope-
dagoga, PNL i terapeuta 
familiar.
 La xarrada es va fer en 
horari escolar als diferents 
cursos de l’escola i al vespre 
anava adreçada a pares i 
mares.
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Montgai i Butsènit celebren la seva 
tradicional matança del porc
 Les  pob lac ions  de 
Montgai i Butsènit cele-
bren aquests dies les seves 
respectives festes al voltant 
de la tradicional matança 
del porc, que esdevenia una 
tradició a les cases de les 
nostres contrades, on cada 
família s’abastaven durant 
mesos dels productes que 
s’extreia del porc.
 El passat 17 de març es 
va realitzar la VIII Porcada a 
Butsènit, una festa gastro-
nòmica que comença amb 
l’elaboració dels embotits 
que es fan del porc. Com 
cada any, es va realitzar 
un dinar popular, a base 
de mongetes, llonganissa 
i botifarra negra. La festa 
va comptar amb la col-
laboració d’una vintena de 
persones que van cuinar un 
gran dinar.
 Per altra banda, la po-
blació de Montgai celebrarà 

aquest cap de setmana, la 
XXXVI Matança del Porc. 
Dissabte es farà el tradicio-
nal mondongo (l’elaboració 
de llonganisses i botifarres 
després de matar el poc, 
cosa que ja no es fa públi-
cament i es compra l’animal 
ja mort). El diumenge, la 
plaça Prat de la Riba esde-
vindrà l’escenari de la cuina 

d’aquests productes extrets 
del porc, on les cassoles 
i les graelles ubicades en 
aquesta plaça serviran per 
cuinar aquests menjars 
que després degustaran 
en un dinar popular cuinat 
durant tot el mati i que es 
fa possible gràcies a la col-
laboració d’una trentena de 
persones voluntàries.

 Els Serveis Socials 
del Consell Comarcal de 
la Noguera i l’Associació 
d e  P e n s i o n i s t e s  i 
Jubilats Sant Sebastià 
d e  T é r m e n s ,  a m b 
l a  c o l · l a b o r a c i ó  d e 
l ’ A j u n t a m e n t  d e 
Térmens, organitzen la 
14a Trobada de Gent Gran 
de la Noguera prevista 
per al dissabte 30 de març 
al municipi de Térmens.
 L’hora de trobada 
és a les 10.30 h, i el 
programa inclou una 
xerrada explicativa de 
les accions dels Serveis 
Socia ls  de l  Consel l 
Comarcal de la Noguera 
en l’àmbit de la gent 
gran i una conferència 
sobre l’envelliment actiu 

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 i va ser un 
èxit de participació

a càrrec d’ASPID. A les 
13.00 h començarà la 
cercavila amb la Colla 
de geganters, grallers i 
timbalers de Penelles, 
els gegants de Térmens i 
els Miquelets del Pallars 
Trabucaires de Tremp, 
que tindrà com a acte 
central el bateig dels dos 
gegants comarcals, el 
Catxipanda i la Trini, obra 
de l’escultora de gegants 
Cristina Colilles, que el 
Consell Comarcal de la 
Noguera ha construït 
en col·laboració amb 
l’Associació El Morter 
per la Cuina Catalana i el 
suport de la Diputació de 
Lleida.
 Al migdia se celebrarà 
un dinar de germanor, al 
quan s’han inscrit 400 
persones de la comarca 
de la Noguera, seguit de 
l’espectacle humorístic 
“Diàlegs de la Maika”, 
i un sorteig entre els 
assistents, per cloure la 
trobada.

Matança del Porc de Montgai de l’any passat

L’empresa Alquienvas renova equipaments 
reciclant el material del contenidor groc

 L’empresa Alquienvas 
Grup (Plàstic Reciclat), de 
Bellcaire, renova equipa-
ments urbans amb l’ajun-
tament d’Igualada amb un 
tancament per delimitar la 

zona del parc infantil, do-
nant una altra vida al plàstic 
del contenidor groc i col-
laborant així en la conserva-
ció del medi-ambient, doncs 
en el procés de transforma-

ció és utilitzat un quilo de 
residu per a convertir-se en 
un quilo del plàstic per a 
equipaments.
 L a  i n v e r s i ó  e n 
equipaments urbans de 
plàstic reciclat, suposa 
u n  g r a n  e s t a l v i  e n 
manteniment, donat que té 
cost zero de manteniment, 
a  d i f e r è n c i a  d ’ a l t r e s 
productes utilitzats fins 
ara i a mes a més aquest 
material  té una garantia de 
20 anys.

Parc renovat amb material reciclat

L’utilització d’aquest 
material reciclat suposa 
una despesa zero en 
manteniment

PUBLIREPORTATGE
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II Jornada de Serveis Socials Bàsics de 
les Terres de Lleida a la Noguera

 L’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la 
Noguera ha organitzat la 
segona edició de la Jornada 
de Serveis Socials Bàsics de 
les Terres de Lleida, pel pro-
per 11 d’abril, al Monestir de 
Santa Maria de Bellpuig de 
les Avellanes, amb la previsió 
d’aplegar prop de 150 profes-

sionals de l’àmbit social.
 Sota el títol #famílies 
#comunitats #serveis soci-
als, i amb l’objectiu de tenir 
cura de les relacions familiars 
i comunitàries enteses com 
un bé de la societat, s’ha 
comptat amb el suport d’un 
comitè d’experts format per 
Fernando Fantova, Núria 

Ferrer, Marilén Herrero i Pilar 
Quejido, professionals de 
gran prestigi dins l’àmbit 
social.
 La jornada constarà d’una 
conferència inaugural a càr-
rec de la Sra. Josefa Fom-
buena, i quatre espais de 
treball simultanis, a càrrec 
de Cristina Milián, Carmina 
Puig, Isabel Torras i Mireia 
Quinquillà. A la tarda, hi 
haurà dos taules d’experi-
ències en serveis socials, on 
es compartiran el Programa 
ANYS I PANYS, dels Serveis 
Socials Bàsics del Consell 
Comarcal, i el Programa Fa-
mily Group Conference, de 
l’equip de Serveis Socials del 
Consell Comarcal d’Osona. 
Clouran la jornada una actu-
ació musical de la cantautora 
lleidatana Meritxell Gené i 
l’espai de conclusions per 
part del comitè experts.

 

 L’ajuntament de Cu-
bells ha començat les 
obres d’arranjament del 
camí municipal de l’Alzi-
na, ja que aquest presenta 
deteriorament causat per 
l’ús habitual de vehicles i 
maquinària. L’obra consis-
tirà en l’anivellació i perfi-
lació del ferm del camí i 
posteriorment un cop es-

L’ajuntament de Cubells arranja 
el camí de l’Alsina

Obres d’arranjament del Camí de l’Alsina

tigui anivellat, s’asfaltarà. 
Aquest camí és el que por-
ta als dipòsits municipals 
i a la nova potabilitzadora 
que s’està construint al 
municipi. L’arranjament 
ha obtingut una subven-
ció de 48.776.42 €. L’obra té 
un cost total de 49.950.25 
€, la diferència va a càrrec 
de l’Ajuntament.

Presentació del cartell de l’edició d’enguany
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El Consell Comarcal va assistir al Fòrum 
Internacional de Gestió de Residus

 L’Àrea de Medi Ambient 
del Consell Comarcal de 
la Noguera va assistir al 
#wasteinprogress, Fòrum 
Internacional de Gestió 
de Residus que es va fer a 
Girona del 6 al 8 de març, 
on  va poder conèixer les ex-

periències més innovadores 
en la gestió de residus, tant 
a nivell internacional com 
local. 
 En aquest Fòrum es van 
presentar diverses experièn-
cies municipals en sistemes 
de recollida selectiva de 

residus de diferents ciutats 
de països com EUA, Alema-
nya, Suïssa, Àustria, Itàlia, 
Holanda, França i Irlanda, 
basades en el pagament per 
generació. 
 També s’hi va dedicar 
un apartat a les novetats 
en aplicacions de noves 
tecnologies per millorar 
la recollida selectiva, per 
fomentar la fidelització i la 
motivació ciutadana en la 
selecció dels residus que 
es generen, i per optimitzar 
la gestió municipal dels 
residus.
 El Fòrum està organit-
zat per l’Ajuntament de 
Girona, i compta amb la 
col·laboració de l’Àgència 
de Residus de Catalunya, 
la Diputació de Girona i 
Ecoembes.

 M e n à g u e n s  h a 
celebrat aquest passat 
diumenge 17 de març, la 
8a edició de la Cursa del 
Sucre. Una festa solidària 
que aplega gent de moltes 
edats, amb la cursa de 10 
i 5 km, la caminada i les 
curses infantils. Aquest 
any també donant suport a 
una bona causa solidària. 
Una part dels beneficis 
de les inscripcions, a 
més de les aportacions 
voluntàries, serà per a 
l’Associació Estel.
 La vuitena edició 
d ’ a q u e s t a  p r o v a 
ha  aplegat  uns  350 
participants entre totes 
les seves propostes: la 
caminada popular de 7 
kilòmetres amb prop d’un 
centenar de participants, 
curses infantils (70) i les 
dos curses atlètiques, 
sobre 10 i 5 kilòmetres, 
totes dos puntuables 
per a la Lliga Ponent i 
amb 200 inscrits (el 
màxim establert), uns 
recorreguts mixtes que 
alternaven asfalt i terra.

Menàrguens celebra un any 
més la tradicional Cursa del 
Sucre amb èxit de participants

Aquesta cursa
solidària recaptava 
diners per l’Associació 
Estel de Balaguer

 A la distància llarga, 
Sancho Ayala (Fondistes 
Solsonès) ha estat el 
vencedor masculí amb 
35.00, seguit de César 
Mur (Elretodecorrer.com-
Biofrutal Sport), segon 
amb 36.41, i de Josep 
A. Gardeñes (Xafatolls), 
tercer amb 36.37. En 
dones, la més ràpida ha 
estat Elisa Lladós (Clos 
Pons Thai Runners) amb 
43.39, pel davant de Núria 
Sus (AE Ekke), segona 
amb 46.47, i de Marta 
Lasheras (CA Oroel Jaca), 
tercer amb 36.57.
 Pe l  que  fa  a ls  5 
kilòmetres, Pol Fernández 
(Hinaco Monzón) s’ha 
imposat en homes amb 
un temps de 16.49, fent el 
record de temps en curses 
de 5 km disputades en 
aquesta cursa. Seguit de 
Sergi Nunes (Runners 
Balaguer), segon amb 
18.18, i de Malick Diakite 
(Esports Truga), tercer 
amb 18.35.
 En dones, els dos 
primers llocs han estat 
per al Clos Pons Thai 
Runners, amb Mònica 
Martínez primera amb 
20.17 i Antònia Argilés 
segona amb 22.33. El podi 
l’ha completat Cecília 
Coromina (Esports Truga), 
tercer amb 22.48.

Participants al Fòrum #wasteinprogress

Exposició al Monestir de les Avellanes de 
la il·lustradora Meritxell Muñoz
 Aquest dissabte, s’inau-
gurarà l’exposició “Mística” 
de la il·lustradora de Bala-
guer, Meritxell Muñoz. Amb 
aquesta mostra l’artista vol 
representar com certs ele-
ments del món fantàstic i 
màgic poden connectar la 
realitat amb el món sobre-
natural. 
 La il·lustradora Meritxell 
Muñoz va estudiar a l’Escola 
Superior d’Art i Disseny de 
Tàrrega. El dibuix sempre ha 
format part de la seva vida, 
de manera que ha estat un 
camí natural el convertir la 
seva passió en la seva pro-
fessió. En els seus treballs 
hi destaquen les tècniques 
de l’aquarel·la, el llapis de 
colors i el collage. 
 Gran part de les obres 
de l’artista estan inspira-
des en la naturalesa, la fe-
minitat, les llegendes i el 

món màgic. Amb les seves 
il·lustracions pretén aproxi-
mar-nos a la línia que con-
necta el món real i el fantàs-
tic. 
 Els seus principals re-
ferents són artistes feme-
nines contemporànies, així 
com l’estil dels anys 20 del 
segle passat, molt present 

en la major part de les seves 
il·lustracions.
 L’acte inaugural compta-
rà amb la participació espe-
cial de la soprano Maria Jo-
sep Rúbies, encarregada de 
presentar a l’artista. L’expo-
sició “Mística” estarà oberta 
al públic de forma gratuïta 
fins al proper 14 d’abril.

Algunes de les obres de l’exposició

Cursa del Sucre de Menàrguens
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Cursa solidària del Club Esportiu l’Estel 
el proper dissabte dia 6 d’abril

 Durant aquest 2019 
l’Estel està de celebració, 
amb 40 anys de l’Asso-
ciació L’Estel i també els 

25 anys del Club Esportiu 
L’Estel, i per aquest motiu 
el dissabte 6 d’abril han or-
ganitzat una cursa solidà-

Presentació de la cursa

ria a favor del Club Espor-
tiu L’Estel amb sortida a les 
17:30h des del Carrer Barri 
nou, 29, seu de l’Associa-
ció i Club Esportiu L’Estel 
de Balaguer. 
 Una jornada per fer vi-
sible que la nostra societat 
està formada per persones 
de tota mena i condició, 
i que les persones amb 
discapacitat intel·lectual 
també estan incloses en 
aquest món tan divers. 
 La Cursa Solidària 25è 
aniversari Club Esportiu 
L’Estel té dos recorreguts i 
està oberta a totes les per-
sones que vulguin realitzar 
uns dels dos circuits.
 Cursa urbana Trenkaka-
mes de 7 quilòmetres amb 
desnivell acumulat de 148 
metres, amb pronunciats 
desnivells, única a la pro-Cartell de la cursa

Enguany es celebra el 40è aniversari de l’Associació 
Estel i 25 anys del Club Esportiu l’Estel

víncia de Lleida, recorre-
gut únic i original pel casc 
antic de Balaguer i el seu 
voltant.
I una caminada urbana de 
3 quilòmetres, el recorre-
gut és apte per persones 
amb mobilitat reduïda i 
persones que volen anar 
amb cotxets de nens/es.
 Hi haurà trofeus pels 
tres primers classificats 
categories masculí i fe-
mení a la Cursa de 7km 
Trenkakames. Les inscrip-
cions, fins el dimarts 2 
d’abril o bé quan s’arribi 

als 700 inscrits i es poden 
fer presencialment a l’As-
soc. l’Estel (c/ Barri Nou, 
29) o bé per la web de 
runedia.com o bé dema-
nant informació al telèfon 
973448174.
 L’any 1994 es va crear 
el Club Esportiu L’Estel per 
a què els esportistes amb 
discapacitat intel·lectual 
de l’Associació L’Estel po-
guessin competir federats 
en els esdeveniments es-
portius que organitzava la 
Federació ACELL i Special 
Olympics Catalunya. 
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El Museu de la Noguera estrena dispositius 
per fer les visites amb audioguia

 El Museu de la Noguera 
presenta una visita audi-
oguiada a les seves sales 
amb l’objectiu de fer-les més 
accessibles als visitants. Per 
a la visita el museu disposa 
de diferents dispositius a 
l’abast del públic per a poder 
escoltar els àudios que també 
es poden descarregar directa-
ment als telèfons mòbils dels 
visitants a través de la plata-

forma https://visitmuseum.
gencat.cat/ca/ desenvolupa-
da pel Servei de Museus del 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.
 La visita, que fa un recor-
regut per la Catalunya medi-
eval a partir de les restes i la 
història de Balaguer,  consta 
de 19 àudios, alguns dels 
quals han estat teatralitzats 
per a fer-la mes amena. A tra-

vés de diferents personatges, 
(la Fàtima, l’Àmina, l’Ahmed, 
la Rubena...),  ens endinsem 
en una Catalunya molt desco-
neguda: la que va formar part 
d’al-Andalús entre els segles 
VIII i XII i posteriorment fou 
conquerida per diferents 
nobles, en el nostre cas pels 
Comtes d’Urgell.  Un món 
urbà que permetia l’especia-
lització del treball i, en conse-
qüència, una tecnologia i un 
refinament que crearen una 
societat molt diferenciada 
de la dels veïns dels comtat 
catalans. 
 Per a la visita l’usuari pot 
escollir entre quatre idiomes: 
català, castellà, francès i 
anglès. La implementació 
de la visita audioguiada al 
Museu de la Noguera s’ha fet 
mitjançant la subvenció de 
Foment al Turisme atorgada 
pel Departament d’Empresa 
i Coneixement de la Genera-
litat de Catalunya.

 El passat 14 de març  
es va celebrar al Teatre 
Municipal de Balaguer 
els quarts de final del 
XV Certamen Nacional 
Infanti l  i  Juvenil  de 
Lectura en Veu Alta de 
les categories següents: 
Grumets vermells (lectors 
i lectores d’entre 8 i 10 
anys). Grumets verds 
(lectors i lectores d’entre 
10 i 12 anys). Timoners 
(lectors i lectores que fa 
menys de dos anys que 
han arribat a Catalunya). 
Corsaris (lectors i lectores 
d’entre 12 i 14 anys, 1r i 2n 
d’ESO). Tropa de corsaris 
(lectors i lectores d’entre 
14 i 16 anys, 3r i 4t d’ESO).
 Hi  van part icipar 
l’alumnat de 15 centres 
educatius de la comarca: 
l’escola Alfred Potrony 
de Térmens, l’escola 
Els Planells d’Artesa de 
Segre, l’escola Ramon 
Gombal de Penelles, 
l’escola Bonavista de 
Bellcaire d’Urgell, l’escola 
Sa lv a d o r  Es p r iu  d e 
Vallfogona de Balaguer, 

XV Certamen Nacional Infantil 
i Juvenil de Lectura em Veu 
Alta al Teatre Municipal 

Hi van participar 15 
centres educatius de 
la comarca de la
Noguera

escola la Ràpita, l’escola 
de Ponts, l’escola Mare 
de Déu del Puig de Meià 
de Vilanova de Meià, 
l’escola Sant Sebastià 
d ’ Ivars  de Noguera, 
l’escola Gaspar de Portolà 
de Balaguer, escola La 
Noguera de Balaguer, 
l’escola Àngel Guimerà de 
Balaguer, l’escola Pia de 
Balaguer, l’Institut Ciutat 
de Balaguer i l’Institut 
Almatà de Balaguer.
 Els guanyadors dels 
quarts de final de la 
Noguera, de les diferents 
categories, han estat:  Nil 
Farràs de l’Escola Alfred 
Potrony de Térmens 
(grumets vermells), Clarís 
Camats de l’Escola de 
Ponts (grumets verds),  
Miguel Felipe Medeiros  
de l’Escola Bonavista 
de Bellcaire (timoners), 
Karina Anita Stajno 
de l’Institut Ciutat de 
Balaguer (corsaris), Rut 
Bellmunt, Pol Solans i 
Josep Mª Rovira de 
l’Escola Pia de Balaguer 
(tropa de corsaris). Els 
guanyadors participaran 
a les semifinals que 
tindran lloc a Mollerussa 
el dia  9 d’abril.
 Tots els participants 
van rebre un obsequi de 
dos llibres i un diploma 
de participació. 

Estrena d’audioguies al Museu

L’escriptora Josefina Llauradó visita els 
alumnes de l’Escola Mont-roig

 El passat 26 de febrer, 
Josefina Llauradó, escrip-
tora de literatura infantil, va 
fer una visita als alumnes de 
l’Escola Mont-roig.
 L’alumnat de sisè s’ha-
via llegit el seu llibre “En 
Bernat detectiu i els catorze 
biberons”. En el transcurs 
de la xerrada, l’autora va 
explicar com s’havia iniciat, 
de petita, en la lectura i l’es-
criptura. Després d’escoltar 
i llegir moltíssimes  històri-
es, es va llençar a narrar-les 

ella i fou d’aquella manera 
com va començar a omplir 
quaderns.
 L’escriptora també els 
va parlar de les seves afec-
cions, de les feines en què 

havia treballat. Una visita 
que va agradar molt als nens 
i nenes perquè l’escriptora 
es va mostrar molt propera 
i va saber mantenir l’interès 
de l’alumnat en tot moment.

Visita de l’escriptora Josefina Llauradó

Alumnes participants de 3r i 4t d’ESO

Els alumnes de sisè són 
els que van poder
escoltar les experiències 
de l’escriptora
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Permagel és aquella 
part de la terra que no es 
desglaça mai i és la mem-
brana que revesteix l’heroï-
na d’aquest llibre. Una ma-
nera de preservar la part 
tovíssima que hi ha dins 
d’una persona en forma-
ció. El món exterior ame-
naça, cal atrevir-se a sortir 
de la cel·la familiar, desac-
tivar la mare obsessa de la 
salut, la germana obsessa 
de la felicitat, negar-se a 
pagar el deute del que han 
invertit en tu: no hi ha res 
a esperar d’una lesbiana 
suïcida. Després, reunir 
forces: no fer res més que 
follar i llegir. Trobar un lloc 
on la mentida no sigui ne-
cessària, on el glaç s’es-
querdi. I començar. Per-
magel ha estat considerat 
un dels llibres revelació 
d’aquesta temporada.
 La narradora del llibre 
explica la història en pri-
mera persona. Rememora 
fragments de la seva vida 
des d’un present incert, en 
què busca quina és la mi-
llor manera de suïcidar-se 
amb un sentit de l’humor 
poc habitual. La desinhibi-
ció amb què parla del sexe 
-sobretot lèsbic,  i la poca 
fe en les relacions famili-
ars són dos temes recur-
rents en la novel·la.

 Després de descobrir 
la traïció del marit, per-
petrada durant anys de 
mentides i farses, Isabel 
Osmond viatja a Londres 
per visitar el seu estimat 
cosí Ralph, que és al llit 
de mort. Després d’una 
existència ombrívola i 
silenciosa amb el marit 
a Roma, aquest viatge 
despertarà l’ànsia de lli-
bertat i independència 
de la Isabel, a mesura 
que es retrobi amb vells 
pretendents i amics que 
li recordaran un temps 
més feliç. Aviat, la Isabel 
haurà de determinar què 
fer per sortir del complex 
laberint emocional en 
què està atrapada des de 
fa tant de temps. Està de-
cidida a alliberar-se del 
jou de l’espòs, però per a 
això ha de tornar a Roma 
i enfrontar-se a ell i a la 
xarxa d’enganys en què 
està immersa. Aconse-
guirà burlar la seva influ-
ència i venjar-se?
 La senyora Osmon-
des una proesa literària. 
Una novel·la magistral 
sobre la deslleialtat, la 
corrupció i l’ambigüitat 
moral, i el superb retrat 
d’una heroïna inoblida-
ble. Premi Príncipe de 
Asturias.
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Permagel
Autor: Eva Baltasar
Gènere: Novel·la

 Un dia la Caputxeta 
anava a casa de la seva 
àvia amb un cistell ple 
de menjar deliciós. Però, 
com no podia ser d’altra 
manera en la història de la 
Caputxeta, pel camí, hi va 
haver un fet imprevist.
 Allò que la Caputxeta 
Vermella no va veure és 
una mirada innovadora 
al conte tradicional. Com 
seria la història explicada 
per un altre personatge? 
Aquest llibre presenta 
quatre perspectives d’un 
mateix fil narratiu perquè 
tot depèn del punt de vis-
ta. La Caputxeta Vermella, 
el llop, els animalons del 
bosc i l’àvia ens ofereixen 
les seves versions d’una 
de les històries més popu-
lars.
 Un to humorístic que 
caracteritza aquesta obra, 
aconseguit des del primer 
moment amb les descrip-
cions que fa la Caputxeta, 
com pel diàleg entre la 
protagonista i l’“antago-
nista” del conte fins a la 
il·lustració de la contra-
coberta, la qual té relació 
amb el desenllaç humorís-
tic de la història. Un equi-
libri que denota entre la 
modernització i el mante-
niment de certs aspectes 
de la versió original.

La senyora Osmond
Autor: John Banville
Gènere: Novel·la

Allò que la Caputxeta 
no va veure!
Autor: Mar Ferrero
Gènere: Infantil (+5)

Repicadissa

Paraules camuflades amb paraules,
canvien el missatge primigeni,
per dir just el contrari del que és.

Un flux de decisions i incerteses
quallades d’ironia, que palesen
sospites i solteses singulars.

Collages sincopats repinten farses
de bucles sense fi com més millor,
repunts i cromatismes esbombant
del ja viciat criteri tan com calgui
supòsits suposats per tot arreu.

Mentrestant,
es va tenyint de groc fins la Cibeles,
un mar majestuós de veritats.

La déua de la terra deu saber
on és la veritat del que han jurat.



14 >> E S P O R T S

 Derbi vibrant i molt 
competit entre dos rivals 
lleidatans. Els borgencs 
van sortir molt posats dins 
el partit i van fer una pri-
mera part amb domini i 
possessió de la pilota fins a 
fins a tenir tancat a l’equip 
local.
 Fruit d’aquest domini 
va arribar al minut 19 l’únic 
gol de l’encontre en treure 
els visitants des de la can-
tonada i Ricky amb una 
espectacular xilena ha fet 
entrar la pilota dins la por-
teria d’Alfred. 

marcador fins al punt de 
forçar una pena màxima 
quan només restaven 3 
minuts per liquidar el par-
tit, però el porter borgenc 
Xammar s’ha fet immens 
i ha rebutjat la pilota amb 
una extraordinària parada i 

ha evitat l’empat de l’equip 
Balaguerí. 
 El partit de Viladecans 
va ser molt igualat. En un 
partit amb poc control rel 
Balaguer va demostrar que 
la seva posició a la classifi-
cació no té res a veure amb 
el seu talent i joc. Fins al 
descans va poder passar 
de tot. Els de la Noguera 
van tenir dos ocasions cla-
res de marcar però el porter 
Jaume va fer que l’empat 
fos el resultat al descans. 
 La segona part va co-
mençar amb domini local. 

Classificació
Primera divisió

Catalana
1. Viladecans ...............48
2. Manresa ...................48
3. Montañesa ...............45
4. Igualada ...................42
5. Andorra ....................41
6. Mollerussa ...............40
7. Almacelles ...............39
8. Tàrrega .....................36
9. Vilanova Geltrú  ......35 
10. UD Vista Alegre ....33
11. Borges Blanques ..30
12. Lleida B ..................30
13. Gavà ........................26
14. Júpiter ....................25
15. Sant Ildefons  ........24
16. Cambrils ................23
17. Rapitenca ...............21
18. Balaguer  .............. 14

Propers encontres

24/03/2019 
Camp Municipal

de Balaguer
Balaguer| Vilanova Geltrú

Les derrotes contra el Borges Blanques 
i el Viladecans esfonsen al CFBalaguer

Ja són 7 punt per sota 
del penúltim classificat, 
el que fa allunyar-se 
molt la permanència

Balaguer-Borges

31/03/2019
Camp Municipal

Sant Ildefons
Sant Ildefons| Balaguer

Els dos últims partits s’han sentenciat amb un únic 
gol. Els de la Noguera no han pogut perforar la
porteria contrària en cap dels dos encontres

Dani Matallín  va tenir dues 
clares ocasions i va ser a la 
segona, al minut 53 quan 
va fer l’únic gol del partit 
 Aquest gol va enfonsar 
al Balaguer i va baixar el 
seu rendiment en el segon 
temps. Vendrell va tenir 
l’única ocasió del Balaguer 
però el porter Jaime va 
aconseguir deixar la seva 
porteria a cero.
 El partit no va ser gaire 
bo però en definitiva es-
tava servint per a que es 
quedessin els tres punts a 
casa.

 Pocs minuts després 
en ple domini del Borges, 
Torné engaltava un fort xut 
que s’estavellava a la base 
del pal dret del porter bala-
guerí.
 A la segona part el 
Balaguer ha avançat líni-
es i ha gaudit de moltes 
ocasions per equilibrar el 

Balaguer-Borges
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El Balaguer Cudós Consultors perd per 
4 a 2 davant el Girbau Vic
 El Balaguer Cudós Con-
sultors va cedir un 4 a 2 
davant el Girbau Vic i, a falta 
de dos encontres pel final de 
la temporada, certifica així 
el seu descens en aquesta 
primera incursió a la Divisió 
d’Honor del segon equip 
del CTT Balaguer després 
de l’ascens aconseguit la 
temporada passada, contra 
tot pronòstic, d’un equip 
pensat per a les jugadores 
de base de l’entitat.
 Els dos punt obtinguts 
pel Balaguer corresponents 
als partits que va guanyar 
Aneta Olendka davant 
Nerea Garcia i Silvia Coll, 
ambdós per 0 a 3, mentre 
que Claudia Cejas i Vinyet 

Solans van cedir els seus 
davant Chia-Yun Kuo i Nerea 
Garcia, i Noa Muñoz i Chia-
Yun Kuo, respectivament.
 El proper dia 31 les ba-

laguerines viatjaran a la 
pista del TT Cassà, amb 
el repte d’intentar guanyar 
en el penúltim partit de la 
temporada.

 L’ O p e n  B e n j a m í 
Tennis i Llibres disputat a 
les pistes del Club Tennis 
Lleida ha completat la 
seva edició del 2019, en 
què s’han coronat com a 
campions Álvaro García, 
Unai Bernardino i Maria 
Pardo.
 E l  t o r n e i g ,  v a 
començar a disputar-se a 
inicis de febrer i va acabar 
el passat 10 de març, amb 
la celebració de totes 
les finals de categories 
benjamí masculí i femení.
 En  to ta l  van  ser 
una cinquantena els 

Dos balaguerins en la final de 
l’Open Benjamí Tennis i Llibres 
disputat al Club Tennis LLeida

Els balaguerins Marc Salvia i Unai Bernardino

Els dos jugadors
balaguerins han fet un 
molt bon joc en la final 
diputada a Lleida

participants en el torneig.
En benjamí masculí A, 
Álvaro García es va im-
posar a la final davant 
Martí Franco per 4-2 i 4-1; 
en benjamí masculí B, 
Unai Bernardino va der-
rotar a la final Marc Sal-
via per 4-2 i 5-4, en una 
final molt ajustada en-
tre els dos jugadors del 
Club Tennis Balaguer, 
que jugaven per primer 
cop com a federats; i en 
benjamí femení, el títol 
va ser per Maria Pardo 
davant Mariona Eras per 
un doble 4-0.
 Aquest torneig s’em-
marca dins la lliga Llei-
datana que engloba la 
Copa Catalunya de Ten-
nis i els joves jugadors 
balaguerins estaran pre-
sents en la resta de tor-
nejos.

Balaguer Cudós Consultors

Íker Castillo jugador de pàdel, és rebut 
per les autoritats locals de Balaguer

 A principis de mes, l’al-
calde de Balaguer Jordi 
Ignasi Vidal i la regidora 
d’esports Gemma Vilarasau, 
van rebre a l’esportista Iker 
Castillo, veí de Balaguer i 
que durant el 2018 va acu-
mular nombrosos trofeus i 
importants resultats en la 
disciplina del pàdel a nivell 
nacional.
 L’Iker i la seva parella 
de joc, resident de fora de 
Balaguer, han aconseguit 
posicionar-se com a número 
5 del rànquing català en la 
Federació Catalana de Pà-
del i número 25 del nacional 
de la Federació Española de 
Pádel, gràcies a resultats 

Íker Castillo amb les autoritats locals

Íker Castillo veí de
Balaguer és alumne de 
l’escola de pàdel de
Padel Indoor Lleida

com: Campions Màster Ca-
talà Menors, Campions del 
Campionat de Catalunya 
Menors o Campions I Grand 
Slam / II Grand Slam Copa 
Catalana; entre d’altres. El 
present 2019 continuen amb 
una bona trajectòria que 
esperen els torni a gaudir 
i recollir els bons resultats 
acumulats en el 2018.
 Recordem també que 

les autoritats locals varen 
rebre el passat 2018 al con-
junt sènior femení “A” de pà-
del pel seu ascens a 2a ca-
tegoria provincial de la lliga 
catalana que participa com 
a representants del Club 
Tennis Balaguer; uns fets 
que demostren la bona salut 
d’aquest esport a nivell local 
i també del treball que s’està 
fent en categories inferiors.
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El proper dia 26 el 1r equip del Barça 
Lassa futbol sala farà una exhibició

 El proper dimarts 26 de 
març, el primer equip del 
Barça Lassa Futbol Sala, 
vindrà  a Balaguer per fer un 
entrenament d’exhibició .
 Aquesta jornada espor-
tiva està organitzada per 
l’escola de futbol sala EFS  
Balaguer Comtat d’Urgell, 

que va firmar un convenir 
de col·laboració amb el 
Barça Lassa Futbol Sala i 
aquesta activitat s’engloba 
en les diferents activitats 
que organitzen al llarg de 
la temporada.
 L’esdeveniment tindrà 
lloc a les 18.15 h al pavello 

1er d’octubre de Balaguer 
i després de l’exhibició es 
firmaran autògrafs als as-
sistents i alguna sorpresa 
més que el club té prepara-
da.
 L’entrada és gratuïta i 
oberta a tothom, però per 
temes d’aforament del pa-
velló, es demana que els in-
teressats en assistir-hi han 
de reservar la seva entrada 
per correu electrònic: entra-
des@efsbalaguercomtat.
cat

 El passat dissabte 9 
de març, el Sisvial CB 
Balaguer aconseguia 
una nova v ictòr ia  a 
casa, aquest cop contra 
l’Almacelles. El partit va 
estar igualat des d’un 
bon inici, on el gran nivell 
d’encert dels visitants, 
sobretot des de la línia 
de 6.25, els permetia 
aguantar al marcador. Tot 
i la igualtat, el Balaguer 
intentava poder agafar 
avantatge al marcador 
gràcies a la superioritat 
en el joc interior, però 
cada cop que aconseguia 
un mínim avantatge, 
els visitants a base de 
triples, 9 en tot el partit, 
aconseguien igualar 
el marcador o fins i tot 
superar-lo en algun cop. 
 L ’ ú l t i m  q u a r t 
començava ajustat, 46-
44, on tot preveia que es 
decidiria a cara i creu. I 
així va ser, on els visitants 
van tenir l’opció d’igualar 
o guanyar el partit en 
una última possessió, 
59 -58 ,  però  que e ls 

El Sisvial Club Bàsquet
Balaguer continua líder de la 
classificació a 3a catalana 

Dos victòries més que 
donen als balaguerins 
possibilitats de
continuar somiant

balaguerins van saber 
defensar fantàsticament 
i assegurar una nova 
victòria.
 Aquest dissabte dia 
16, el Sisvial Balaguer 
v a  a c o n s e g u i r  u n a 
nova victòria a la pista 
del Binéfar, cuer de la 
categoria. El partit va 
començar igualat, 17-18 
a la fi del 1r quart. Però al 
segon quart el Balaguer 
va començar a eixamplar 
el marcador gràcies a una 
bona circulació de pilota 
en atac, 31-43 a la mitja 
part. El tercer quart, tot i 
que els Balaguerins van 
aconseguir una renda 
de 19 punts a favor, els 
locals, molt intensos en 
defensa aconseguien que 
els visitants no acabessin 
de trencar el partit, 42-56 
a la fi del 3r quart.
 Però un últim quart 
fantàstic, 1-23 a favor dels 
Balaguerins, va donar 
una victòria còmoda però 
treballada per seguir 
liderant la categoria.
 El pròxim partit  els 
balaguerins jugaran 
a casa contra el CB. 
Bellpuig, 3r classificat. Un 
partit difícil ja que s’està 
acabant la temporada i 
tots els equips lluitaran 
per un bon lloc al final de 
la temporada.

Cartell de la jornada

Dos balaguerins de l’Assoc. Atlètica
Xafatolls destaquen pels seus resultats
 L’atleta balaguerina Ma-
riona Marqués de l’Associ-
ació Atlètica Xafatolls, va 
aconseguir podi, quedant 
la 3a a la final disputada el 
passat 16 de febrer a la pista 
coberta de Catalunya a la 
ciutat de Sabadell, acredi-
tant-la com la 3a atleta més 
ràpida de Catalunya en pista 
coberta.
 La Mariona, que ja havia 
fet la millor marca personal 
a les semifinals, va aconse-
guir un gran registre als 60 
metres de 9”93. Destacar, 
que la Mariona, juntament 
amb les seves 3 companyes 
d’equips, van aconseguir 
el bronze als relleus 4x200 
metres. L’atleta balaguerina, 
ja comença a preparar la 
temporada de pista a l’aire 
lliure.
 Per altra banda, el també 

atleta balaguerí Josep Maria 
Marqués de l’Assoc. Atlètica 
Xafatolls, va aconseguir 
quedar 3r classificat saltant 
1’63 metres i retirant-se per 
lesió i empatant amb l’alça-
da del segon classificat al 
Campionat Espanya Màster 
el passat 9 de març a Ouren-

se. Amb aquest campionat 
finalitza la seva temporada 
després d’haver aconseguit 
el seu campionat de Cata-
lunya de pista coberta i el 
subcampionat de Catalunya 
de pista a l’aire lliure aquesta 
passada temporada, en la 
seva categoria màster.

Mariona Marquès a la dreta de la foto

Equip Sisvial CB Balaguer

L’escola de futbol sala 
Comtat d’Urgell té
signat un conveni de
col·laboració amb
l’entitat blaugrana
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El grup de waterpolistes de Balaguer va 
fer una jornada interclubs amb l’Igualada
 El grup de Waterpolistes 
de Balaguer es va desplaçar 
fa uns dies a la piscina co-
berta d’Igualada per tal de 
fer una jornada d’intercanvi 
i de perfeccionament amb 
el club de l’Anoia.
 Els joves de Balaguer, 
tot i no estar federats ni 
consolidats com a club, ar-
rosseguen una llarga experi-
ència i cada cop son més els 
practicants que s’agrupen 
per gaudir d’aquest esport 
col·lectiu, tan desconegut al 
nostre territori, però que poc 
a poc es donar a conèixer 
més.
 Ex-nadadors del Club 
Esportiu Natació Balaguer, 

i la tasca que s’està fent als 
centres escolars amb els 
joves en etapa curricular, 
desperten cada cop més la 

curiositat de provar un esport 
que combina la tècnica de la 
natació i la cooperació i ad-
versitat dels esports d’equip.

 Partit vital per les noies 
del Cudós Consultors que 
necessitaven una nova 
victòria per sortir de la 
mala ratxa de resultats 
que l’acompanyaven en 
les darreres jornades. 
 Després d’un inici 
d u b t ó s ,  a m b  b o n 
j o c  p e r ò  a m b  u n a 
manca considerable 
d’encert, les grana van 
començar a recuperar 
sensac ions  amb un 
2n quart impecable en 
defensa i amb un encert 
elevadíssim que les 
duria a trencar el partit, 

Victòria per les noies del Cudós 
Consultors CB Balaguer contra 
l’UE Sant Cugat per 58-44 

Equip Cudós Consultors CB Balaguer

Un bon joc en les
balaguerines per 
agafar ànims pels 
vuit últims partits que 
queden

al descans el marcador 
era ja de 37-16. 
 La represa va ser 
un intercanvi constant 
de cistelles, on el Sant 
Cugat es sentia còmode 
corrent el contraatac i 
les  balaguer ines  es 
van trobar amb més 
problemes davant la 
defensa visitant.
 Finalment però 58-
44 i les balaguerines 
agafen aire per encarar 
les darreres vuit jornades 
que queden per acabar la 
temporada.
 La setmana vinent 
l’equip es desplaça a 
Granollers, un equip en 
ratxa i que posarà a les 
grana un repte dels grans 
que hauran de mirar de 
superar per no deixar 
anar una victòria que és 
molt important.

Equip de waterpolistes de Balaguer

Lluís Pijuan del CEN Balaguer campió de 
Catalunya Master llarga distància 

Lluís Pijuan del CEN Balaguer

 El passat dissabte 16, el 
nedador del CEN Balaguer, 
Lluís Pijuan va participar al 
Campionat de Catalunya de 
Llarga distància Màster, rea-
litzat al Prat de Llobregat en 
piscina de 25.
 S’ha proclamat campió 
de Catalunya en els 3000 m. 
en categoria màster +45 amb 
un  temps de 36:35.79 minuts 
i també el record de Catalunya 
de la seva categoria en el parci-
al dels 2000 m. amb un temps 
de 24:15.13 minuts.
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El CF Balaguer presenta un campus per 
Setmana Santa de baby’s fins a infantil

 El Club Futbol Balaguer 
ha presentat el Campus de 
Setmana Santa que l’en-
titat oferirà a jugadors de 
categoria Baby, Prebenjamí, 
Benjamí, Aleví i Infantil i 
que es realitzarà dels dies 
15 al 18 d’abril coincidint 
amb l’horari de vacances 
escolars dels infants.

 Les sessions d’entre-
nament estan obertes als 
jugadors del club d’edats 
compreses de 4 a 14 anys.
 Les sessions d’entre-
nament es realitzaran al 
Municipal de Balaguer de 
nou del matí a dos quarts de 
dos del migdia i es dividiran 
en dues parts, una primera 

més específica amb treball 
qualitatiu i d’estratègia i 
una segona més lúdica amb 
jocs i activitats, sempre re-
lacionades amb el món del 
futbol.
 El període d’inscripcions 
ja està obert i es tancarà 
el dia 30 d’aquest mes. 
Durant la posada en es-
cena d’aquest campus de 
Setmana Santa també s’ha 
presentat el nou equip de 
coordinació del club format 
per Mikel de l’Àguila, Jordi 
Ariet i Aleix Lluçà.

 Els passats dies 16 i 17 
de març, es va celebrar a 
Guadalajara el Campionat 
d’Espanya - Copa de la 
Reina de tennis taula 
en que van participar 
12 dels millors equips 
femenins de l’estat. El 
Balaguer Villart Logístic 
i va tenir una notable 
intervenció i va obtenir 
una meritòria 5a posició, 
tot i que per molt poc va 
estar a punt de donar la 
campanada i plantar-se 
a les semifinals.
 En el primer encontre 
es va enfrontar al Tecnigen 
Linares, un dels millors 
equips de la Superdivisió 
i sotscampió de la Copa, 
amb qui va caure per un 
resultat ajustadíssim de 
2 a 3 amb puntuacions 
tan igualades que, de 
fet, ambdós equips van 
guanyar els mateixos 10 
jocs. El gran cop d’efecte 
el va donar Svetlana 
Bakhtina en imposar-se 
a la tailandesa Orawan 
Paranang, 183 del món, 
per un contundent 3 a 0. 
Natalya Prosvirnina va 
cedir un ajustadíssim 2 
a 3 davant la romanesa 
Roxana Istrate, en un 
partit que podria haver 
donat la victòria a les 
balaguerines. Tot seguit, 
la jugadora del segon 

Gran actuació del Balaguer 
Villart Logístic a la Copa de la 
Reina disputada a Guadalajara

equip del Balaguer Aneta 
Olendzka es va estrenar a 
la Copa amb una victòria 
davant Paula Bueno per 
3 a 1 donant avantatge 
a les balaguerines, però 
Prosvirnina va caure 
davant Paranang per 0 
a 3 i Bakhtina, en una 
altre partit ajustadíssim, 
va cedir un 2 a 3 davant 
Istrate.
 En el segon encontre 
les  balaguer ines  es 
v a n  i m p o s a r  a m b 
contundènc ia  a  l es 
gallegues de l’Arteal TM 
per 3 a 0.
 En el tercer partit, ja 
a la tarda del dissabte, el 
Balaguer Villart Logístic 
va tornar a guanyar amb 
claredat per 3 a 0, en 
aquest cas a l ’equip 
madrileny del CTM Rivas.
 L’endemà diumenge 
e l  B a l a g u e r  V i l l a r t 
L o g í s t i c  t e n i a  u n 
enfrontament molt difícil 
contra el Girbau Vic, 
tercer classificat de la 
Superdivisió, però al qui 
superaria també per 3 a 1.
 Amb un balanç final 
de 3 victòries i només 1 
derrota molt ajustada, el 
Balaguer Villart Logístic 
deixava clar que continua 
sent ara mateix un dels 
equips de l’èlit del tennis 
taula a Espanya.

Presentació del campus

Balaguer va celebrar el 13è Trofeu
Gimnàstica Rítmica el passat 10 de març
 El passat diumenge, 10 de 
març, el pavelló municipal de 
Balaguer, va acollir la tretzena 
edició del trofeu de gimnàstica 
rítmica Ciutat de Balaguer, en 
el que es van tornar a registrar 
èxit de participació respec-
te les darreres edicions. La 
participació va ser un èxit en 
tots els sentits; les grades del 
pavelló es van cobrir amb les 
dues franges de competició 
que es van donar durant tota 
la jornada, calculant més de 
2000 assistents i a la pista més 
de 500 gimnastes, van oferir tot 
el seu detall en la bellesa de 
l’esport.
 El medaller va quedar 
força repartit entre els equips 
participants però cal destacar 
els grans resultats de les lo-
cals, on de les 14 categories 
de competició van aconseguir 

medalla en 10 d’elles i en 5 
com a primeres classificades; 
destacar en especial les grans 
actuacions en Nivell de Copa 
Catalana, el més alt de la 
competició on es va cobrir les 
actuacions amb un altíssim ni-
vell en cada un dels exercicis.

 També les exhibicions que 
varen realitzar les alumnes de 
l’escola municipal de gimnàs-
tica rítmica i una segona ac-
tuació a càrrec dels membres 
del club Esportiu l’Estel, amb 
l’adaptació de ball modern que 
va emocionar al públic.

El pavelló de Balaguer ple a vessar

Balaguer Villart Logístic

El període d’inscripcions 
ja està obert i es tancarà 
el proper 30 de març, en 
categories des de baby’s 
a infantils
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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.

 Crec que davant del 
que la TV ens mostra amb 
les seves imatges i parau-
les, podem treure alguna 
conclusió, i fer-nos més  
d’una   d’agosarada refle-
xió, fins que vingui la sen-
tència. El Sr. Trapero ha 
ficat les coses (moltes), al 
seu lloc, no contradient en 
res al declarat per càrrecs 
del mateix cos, i ressal-
tant la difícil situació en 
que es van trobar per cul-
pa de molts que han lluït 
un cinisme i una falsedat 
que ja suposàvem veure, 
la seva defensa de la nos-
tra policia val més del que 
es pot suposar.
 Essent prudents, cosa 

Anar fent... i ben malament (2)
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

que els polítics de torn no 
ho varen ser, s’ha escoltat 
i llegit que van actuar amb 
inconsciència. I això ho 
ha dit i està escrit, el Sr. 
Antoni Bayona, ex-lletrat  
major del Parlament de 
Catalunya. Res de nou 
aporta, per quan molta 
gent ja havia pensat el 
mateix sobre el Govern de 
la Generalitat, que ales-
hores governava (?). Tot i 
això jo no puc creure que 
homes ja madurs i amb 
experiència, puguin haver 
pecat solament d’ingenu-
ïtat i de manca de cons-
ciència. Però com no vull 
indignar a un anònim lec-
tor, que potser només te 

la mateixa inconsciència 
dels seus tutors. Per acon-
seguir feina i poder anar 
vivint com ara, no vull dir 
del tot el que jo penso.
 Però no vull passar per 
alt, la forma d’actuar del 
fugit (Puigdemont), amb 
el partit que la portat a 
coll durant molts anys; en 
prova del seu deisme l’ha 
matat. El vertader motiu 
no és la unitat tan prego-
nada pel seu mediocre re-
presentant (Torra). No. Ell 
vol i desitja un cabdillatge 
total, no vol dinàmica de 
partits. Ell vol quedar com 
el “vencedor” de tot con-
trincant encara que sigui 
de la seva roda. No podia 
suportat que el PDeCat 
anés al seu aire, amb una 
sana idea de no perdre la 
seva autonomia, i la seva 
història com hereus de la 

Convergència i Unió que 
tanta tranquil·litat ens va 
aportar durant anys. No, 
ell no volia la Unitat pel 
valor que té en sí mateixa, 
no, ell la volia fer desapa-
rèixer dins el “poti-poti” 
dels seus afins, claca in-
closa.
 L’inventor de la Crida 
és un autèntic director 
d’una Simfònica amb sols 
Tambors i Trompetes, es 
de desitjar que guardin 
els uns per fer soroll da-
vant de les mentides que 
diuen i diran, i les altres 
per anunciar la sort de tot 
un poble (nosaltres) per 
tenir-lo  a ell, tot envoltat 
en una fe cega de carbo-
ner, com el nostre únic 
Messies.
 Apart de tots els con-
sellers que va fer dimitir, 
es va carregar a la Marta 

Pascal. Ara té al passadís 
de la mort al David Bon-
vehi, que sols ha aconse-
guit, que el confonguin 
amb qualsevol de Junts 
per Catalunya. Si per una 
casualitat d’un “Hado” del 
destí, fos majoritari el vot 
donat a aquesta col·lecció 
de partits, El Tripartit d’al-
tres temps quedaria digni-
ficat, glorificat!!, i ple de 
medalles de Sant Jordi. 
Perquè ni el mític Puigde-
mont, amb tot el gall que 
és, podria governar i tenir 
a ratlla a tanta gallina, en 
el marc del Parlament i en 
l’art de governar (?). Això 
sí, s’augmentaria els llocs 
de treball ben pagat.

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

C.F. Balaguer (SOS) als jugadors
Jordi Rodríguez Mestres (soci n. 74)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Benvolguts,
 M’adreço a vosaltres 
en qualitat de soci i ho 
faig després d’assistir a 
l’assemblea general extra-
ordinària de socis celebra-
da el dia 15/03/2019.
 Sembla ser que ja es 
dona per fet que aquest 
any ens tocarà baixar de 
categoria, un altre cop, i 
jo vull apel·lar a la vostra 
professionalitat, tot i que 
no us dediqueu a aquest 
esport de manera profes-
sional.
 Heu suat la camiseta 
del CF. Balaguer durant 
tota la temporada i molts 
ho esteu fent des de fa 
anys. Sóc dels que penso 
que ho heu fet de mane-

ra honorable, prescindint 
dels resultats que, com 
tots sabem, han estat in-
justos en moltes ocasi-
ons. Us demano per favor 
que no caigueu en l’error 
humà de donar per per-
duda la temporada i que 
seguiu suant la camiseta 
amb la mateixa intensitat 
que ho faríeu si comen-
céssim la temporada de 
futbol.
 Els aficionats de futbol 
sabem que no hi ha res 
impossible, mentre la ci-
ència de la matemàtica no 
demostri el contrari. Us 
demano que deixeu d’es-
coltar els missatges ne-
gatius que us puguin arri-
bar des de la ciutadania o 

fins i tot des del mateix 
club de futbol que us ha 
demanat que defenseu 
els seus colors. Escolliu 
dintre el vestidor un líder 
entre vosaltres que tin-
gui empenta i que esti-
gui sonat, si voleu, però 
que tingui empenta.
 Mai res és impossi-
ble i si hem de plorar 
plorarem junts quan la 
ciència matemàtica ens 
digui que això no té so-
lució però penseu que 
creixereu com a perso-
nes i com a esportistes 
si quan aneu al llit ho 
feu sabent que heu fet 
tot allò que heu pogut.
 Us vull agrair l’esforç 
que heu fet durant tota 
la temporada i us vull 
encoratjar a lluitar per 
la causa FINS AL FINAL. 
No baixeu els braços, si 
us plau.
--------------------------------------
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7a Mostra de dansa “Ciutat de Balaguer” 
el proper dissabte 23 de març
 La Xemeneia – Espai de 
Dansa Moviment i Creació 
realitzarà el proper dissabte 
23 de març, a partir de les 
19 h la 7a Mostra de Dansa 
“Ciutat de Balaguer” al 
Teatre Municipal, on ens 
presentarà l’espectacle 
Identitats, sota la direcció 
d’Albert Bonet i coreografi-
es de l’equip del centre. Per 
aquesta ocasió, La Xemene-
ia – Espai de Dansa compta 
amb la col·laboració de-
sinteressada de Danzentir 
Dance Group especialitzat 
en dansa oriental sota la 
direcció de Cristina Piñol.
 Unes 130 de ballarines i 
ballarins, a través de la dan-

sa clàssica, contemporània, 
jazz, hip – hop, dansa del 
ventre... ens faran conèixer 
la història de la Greta que, 

en la recerca de les seves 
arrels, realitza un viatge per 
la cultura mediterrània que 
ens pertany.

Imatge de l’última mostra

Dissabte 30 de març l’obra “El Preu” al 
teatre municipal a partir de les 22h

Obra “El preu” al teatre

 “El Preu” és una història 
sobre l’enfrontament entre 
dos germans que parla de 
les conseqüències de les 
nostres decisions. Dirigida 
per Sílvia Munt i protago-
nitzada per Pere Arquillué, 
Ramon Madaula, Lluís Mar-
co i Rosa Renom. El preu és 
el darrer èxit d’un dels grans 
dramaturgs del segle XX, 
Arthur Miller.
 El proper dissabte 30 
de març a les 22 h al teatre 
municipal de Balaguer.

 El proper diumenge 
7  d ’ a b r i l  B a l a g u e r 
celebrarà Encontats, el 
Mercat del conte infantil, 
arribant a la seva quarta 
edició.
 A  les  10 .30  h  es 
farà la inauguració i 
l’entrega dels premis del 
II Concurs de Fotoreclam 
i la presentació del llibre 
de l’Encontats 2018 a la 
plaça del CEI.
 A  p a r t i r  d e  l e s 
1 1  c o m e n ç a r a n  e l s 
e s p e c t a c l e s  p e l s 
diferents escenaris de la 
part antiga de Balaguer, 

“Encontats” el proper 7 d’abril 
el 4t Mercat del Conte Infantil 
a Balaguer

Foto d’una edició anterior

Aquesta fira del conte 
i el llibre infantil es 
celebra a la part
antiga de Balaguer per 
diferents escenaris

dedicats a diferents 
franges d’edats. Serà 
a les 19 h que es farà 
l’espectacle cloenda a la 
plaça del CEI.
  A les 12h Roser 
Capdevila, autora de Les 
Tres Bessones, signarà 
llibres que enguany serà 
la padrina d’aquesta fira.
 Durant tot el dia hi 
haurà tallers i jocs, així 
com també parades de 
llibres.
 Un any més es farà 
una jornada professional 
a la Biblioteca Margarida 
de Montferrat el dimecres 
3 d’abril durant el matí.
 També enguany es 
podrà comptar amb una 
zona de restauració, per 
poder menjar durant 
e l  d ia ,  a  càr rec  de 
l’Associació Gastrobar 
de Balaguer.
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Els escolars que visitin el COU rebran un pot 
de mel de l’empresa Mel i Torrons Alemany

 El Consell Comarcal de 
la Noguera, entitat que ges-
tiona el Centre d’Observació 
de l’Univers (COU) del Parc 
Astronòmic Montsec (PAM), 

obsequiarà per segon any 
consecutiu a tots els escolars 
que visitin el COU -uns 4.300 
segons les previsions per 
aquesta temporada, amb 

Renovació del conveni amb Mel i Torrons Alemany

un pot de mel del Montsec 
obsequi de l’empresa Mel i 
Torrons Alemany, companyia 
local situada a la població 
d’Os de Balaguer. La presi-
denta del Consell Comarcal 
de la Noguera, Concepció 
Cañadell, ha agraït a Mel i Tor-
rons Alemany el compromís 
que, les ja cinc generacions 
Alemany, mantenen amb 
el territori de les Aspres, el 
Montsec i la Noguera, i ha 
destacat la seva implicació en 
el desenvolupament del ter-
ritori i en el progrés cultural i 
social dels seus habitants. El 
conveni s’ha renovat al Parc 
Astronòmic del Montsec i la 
mascota del Parc, Bòlid, n’ha 
estat el padrí.
 Per la seva banda, el 
responsable de gestió de 
Mel i Torrons Alemany, Fer-
ran Alemany, va destacar la PAM

El Consell i l’empresa Mel i Torrons Alemany renoven 
per segon any consecutiu aquest conveni

col·laboració pública-priva-
da per engegar iniciatives i 
promocionar els productes 
autòctons “que promouen 
l’arrelament al territori i el 
teixit empresarial en una zona 
aïllada i aspra”. Aquesta col-
laboració entre el PAM i Mel 
i Torrons Alemany està dins 
el marc de la iniciativa de 
la companyia denominada 
“Univers Alemany” que, a 
més de promoure la cultura 
de la mel, “fa una mirada al 
món des del Montsec, i la 
transmissió dels valors de 
la gent que conforma el seu 

paisatge, una constel·lació 
particular en la qual les per-
sones passen per davant de 
les màquines, els artistes 
creen la realitat quotidiana i 
les estrelles guien l’itinerari 
a seguir”.
 Salvador Ribas, director 
científic del PAM va ressaltar 
que des de l’any 2009, any 
d’inici del funcionament i 
obertura al públic, fins avui, 
també han passat pel COU 
27.000 escolars i 1.000 estu-
diants universitaris d’astrono-
mia que han fet les pràctiques 
a les instal·lacions del PAM. 
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------
S’OFEREIX noia amb 
títol sociosanitari per 
treballar cuidant gent 
gran, neteges domici-
liàries i acompanya-
ments mèdics o hos-
pitalaris. Amb experi-
ència. Raó: 667267215.
------------------------------------
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.
-----------------------------------

REPASSOS de llen-
gua anglesa (Primària, 
ESO i Batxillerat). Raó 
telèfon: 698383277.
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES LLOGA habitació 
gran a Balaguer. Pis 
reformat. Interessats 
telèfon: 973771241.
-------------------------------------
ES LLOGA PARCEL-
LA per fer hort a Ba-
laguer. Interessats 
trucar: 973446011-
629725009.
------------------------------------
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.
------------------------------------

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.
------------------------------------
ES VEN local acabat 
de 33m2, al c/ Moli 
del Comte, 39. Raó 
telèfons: 973446011-
629725009.
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, amb 2 ha-
bitacions, amb vistes al 
riu i totalment equipat. 
Lloguer de magatzem 
al c/ Sant Pere Màrtir 
i pàrquing de línia al 
c/ Noguera Pallaresa 
de Balaguer. Raó te-
lèfons d’informació:  
973447752-639920281.
------------------------------------

PARCEL·LA EN VEN-
DA a Térmens. Pos-
sibilitat de fer-hi dos 
habitatges. Façana a 
dos carrers. Bon preu. 
Informació: 973450555.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges, àlbums 
de cromos, postals, fo-
tos antigues, còmics, 
llibres antics, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextrix, 
coberteries de pla-
ta, i antiguitats. Raó:  
676803205.
------------------------------------
VENC trona (Inglesina). 
Plegable i regulable. En 
bon estat. 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. 7 pla-
ces. 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 bici-
cletes de 4 i roda de can-
vi original. Preu: 14.000 
€.  Raó: 610 225 752.
-------------------------------------
-------------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció, adre-
ceu-vos a les nostres 
oficines.
-------------------------------------
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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 març a les 8 de la tarda del 28 de març  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de març a les 8 de la tarda del 4 d’abril  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 4 d’abril a les 8 de la tarda de l’11 d’abril  ALDAVÓ

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