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# Persones amb discapacitat intel·lectual de la Noguera aprenen a dir “NO” als abusos
Els Mossos d’Esquadra de la Noguera han visitat el taller Estel de Balaguer, per impartir tallers divulgatius sobre 
situacions de vulnerabilitat amb les que els membres s’aquest col·lectiu es podrien trobar

# La carnissera Anna París tercera al campionat Europeu d’Elaborats Carnis Gourmet
Les elaboracions de l’Anna París suposen un pas més en l’elaboració càrnia artesanal de venda al detall. 

>>BALAGUER
# Els dies 27 i 28 d’abril arriba Fira Q a Balaguer

Participació dels principals sectors com l’habitatge i construcció, els ser-
veis, el producte de proximitat, la restauració i l’oci i el sector de l’automòbil 

# L’ACB tanca la setmana del comerç amb una conferència i un sopar
A part també es va fer l’entrega de premis als associats

>>COMARCA
# Aquest diumenge Gerb celebra la sisena edició de FiraGerb

Gerb es prepara per celebrar la 6a edició de FiraGerb, una fira de 
gastronomia de proximitat, art i cultura 

# Castelló de Farfanya celebrarà la 3a Fira Càtara el 21/04
Tot el dia hi haurà activitats, tallers, oficis antics i productes artesanals

>>ESPORTS
# La falta de gol fa molt difícil que el CFBalaguer pugui puntuar

Amb aquests resultats el Balaguer es queda últim amb 14 punts 
quan  queden set partits per jugar i també a 14 punts de la salvació

# Victòria i derrota pel Sisvial CB Balaguer en els darrers partits
Tot i aquesta última derrota els balaguerins continuen coliders 

# Net. Fira del Sabó de Montgai i la Marxa Popular Baix Sió el proper 21 d’abril a Montgai
En aquesta 11a edició es potenciarà la cosmètica natural, així com els sabons artesanals i terapèutics. A 
primera hora es farà la 4a edició de la Marxa Popular Baix Sió amb dos recorreguts

# Bateig dels gegants de la Noguera a la Trobada de la Gent Gran a Térmens
    La Trobada de la Gent Gran que aquest any es va fer a Térmens, va servir per fer la presentació i el bateig
    dels gegants de la Noguera, el Catxipanda i la Trini

# Algerri organitza per aquest diumenge la 1a marxa BTT “Secans de la Noguera”
Una marxa no competitiva pels espais protegits de la Serra Llarga-Secans de la Noguera, amb l’objectiu de 
gaudir del ciclisme i l’entorn natural i paisatgístic per on transcorre la marxa 

# Aquest dissabte el Club Estel organitza una cursa solidària en motiu del seu 25è aniversari 
Aquesta jornada ofereix dos alternatives, una cursa de 7 km trenkakames o una caminada urbana de 3 km  

>>OCI / CULTURA
# Diumenge 14 d’abril al Teatre el FreeStyleDance Balaguer

Aquest campionat de Hip hop arriba a la seva 6a edició, amb una 
gran participació d’escoles de la província de Lleida

# Pere Esteve presentarà la seva nova novel·la el dia 23
l’escriptor balaguerí presentarà la seva obra titulada Cercle Tancat

En Portada
Encontats

 Balaguer celebrarà la 4a edició del conte infantil, 
l’Encontats, aquest diumenge 7 d’abril al Centre 
Històric de Balaguer, amb diferents escenaris que 
acolliran tallers, jocs, manualitats, contes per a 
nadons i per a nens i nenes més grans durant tot 
el dia. La padrina d’aquesta fira del llibre infantil, 
enguany és Roser Capdevila, la creadora de les Tres 
Bessones, que firmarà llibres a partir de les 12h.
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Els dies 27 i 28 d’abril Fira Q amb els 
principals sectors econòmics de la ciutat

 Fira Q Balaguer es ce-
lebrarà els propers dies 27 i 
28 d’abril, amb l’assistència 
d’uns 120 expositors, i un ple 
total.
 Enguany, Fira Q seguirà 
apostant pels sectors eco-
nòmics de la ciutat com 
l’habitatge i la construcció, 
el comerç i els serveis, el 
producte de proximitat, la 
restauració i l’oci i el sector 
de l’automòbil ubicat en 
una carpa annexa al pavelló 
i on cada firma expositora 
presentarà, únicament, la 
novetat de la seva marca au-
tomobilística convertint-se 
en un saló Q.
 Un any més Fira Q no 
tancarà als migdies i oferirà 
concerts i audicions per tal 
d’oferir al visitant una esta-
da ben agradable on com-
partir l’àpat del migdia. Un 
àpat conduït per l’associació 
gastronòmica Gastrobar de 
Balaguer.
 També es continuarà 
anb el sector de producte de 
proximitat on la Diputació 
de Lleida hi col·labora amb 
la conducció de l’escenari 
gastronòmic amb diferents 

accions promocionals de 
productors de la comarca.
 Enguany seguirem 
comptant amb les jornades 
d’apicultura organitzades 
pel departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació de la Generalitat i 
L’associació d’Apicultors 
Lleidatans amb el tradici-
onal concurs de Mels, que 
ja s’ha convertit en una jor-
nada de referència dins el 
sector apícola. 
En el sector de restauració, 
el V Concurs de Cuina de 
Proximitat de les Terres de 
Ponent que tindrà lloc el 
diumenge per la tarda, amb 
l’assistència d’un jurat de 
gran prestigi  que varia en 
les diferents edicions. Tam-
bé gaudirem d’una presen-
tació d’un pastís a càrrec de 
la Dolors Mateu, autora del 
bloc de cuina Gastroblocai-
re de Balaguer.
 La Fira com a novetat 
d’enguany  oferirà un espai 
per als més petits, Espai Q 
menuts dotat amb una lu-
doteca i on durant tot el dia 
s’hi duran a terme diferents 
tallers de manualitats de re-

ciclatge de material a càrrec 
de monitors especialitzats i 
també d’altres conduïts 
per algun expositor  per tal 
d’anar incentivant la ment 
dels més petits de la casa. 
Aquest servei funcionarà 
com un espai on es podran 
quedar els nens i nenes 
que ho desitgin mentre els 
pares visiten la Fira tranquil-
lament. 
 També l’espai de xer-
rades i presentacions dels 
professionals expositors de 
la Fira. També les desfila-
des professionals amb les 
millors firmes comercials 
que un any més seran pre-
sents a la zona de comerç i 
serveis, així com també po-
drem presenciar noves pla-
taformes web amb tecno-
logia 3D, xerrades de salut, 
posicionament del negoci a 
internet, com detectar notí-
cies falses, fakes news, per-
sonalització de joies.
 Cal destacar també la 
implicació amb la Fira de 
l’Associació de Comerci-
ants de Balaguer que, per 
tercer any consecutiu, pre-
miaran els millors estands 
de cada sector, i presenta-
ran la nova tarja de fidelit-
zació de clients, amb un 
estand on tothom que ho 
desitgi podrà activar-la.

Presentació de Fira Q 2019

L’acte inaugural anirà a càrrec del Sr. Josep 
González, president de PIMEC dissabte a les 11 h

 La comarca de la 
Noguera comptarà aquest 
proper mes de juliol amb 
quatre camps de treball 
situats als municipis 
de Balaguer, Penelles, 
Castelló de Farfanya i 
Montgai. Els camps de 
treball, organitzats per 
la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat 
de Catalunya, són estades 
d’estiu de 15 dies de 
durada dirigides a joves 
d’entre 14 i 29 anys en què 
es combinen activitats 
lúdiques i de lleure amb 
tasques de servei a la 
comunitat. Els camps 
de treball de Penelles 
i  Montgai són per a 
menors d’edat residents 
a Catalunya, mentre que 

La Noguera acollirà a l’estiu 4 
camps de treball a Balaguer, 
Castelló, Montgai i Penelles

Les inscripcions es 
van obrir el dia 1 i fins 
el 9 d’abril i es
coneixeran les places 
el proper dia 12

els Balaguer i Castelló de 
Farfanya són d’intercanvi 
internacional, oberts a la 
participació d’estrangers 
majors de 18 anys.
 A Balaguer, el camp 
de treball “Almatà 19” 
es situarà al jaciment 
arqueològic  del  Pla 
d’Almatà i consisteix 
en la neteja, excavació i 
delimitació de la muralla, 
mentre que a Castelló 
de Farfanya, el camp de 
treball “Castelló 19”, caire 
mediambiental, es basarà 
en la recuperació de la llera 
del riu Farfanya. Pel que fa 
al projecte de Montgai 
“Recuperació del bosc 
de la Blancallum”, els i 
les joves voluntaris/àries 
inscrits/es faran tasques 
de neteja i restauració 
ambiental d’aquest espai, 
i a Penelles, el projecte 
“Facilitem el Gargar ” 
habilitarà diferents zones 
d’esbarjo i de pícnic a les 
àrees on hi ha les pintures 
murals del Festival Gargar 
de Murals i Art Rural. 

Camp de treball d’edicions anteriors
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La carnissera Anna París 3a al Campionat 
Europeu d’elaborats carnis gourmet

 Els dies 24 i 25 de març 
la Carnisseria París de Ba-
laguer va participar al cam-
pionat europeu d’elaborats 
carnis gourmet de la 6a Fira 
iMEAT que va tenir lloc a Mò-
dena (Itàlia). Amb els seus 
elaborats, Anna París va 
quedar classificada primera 
dels representants de l’Estat 
espanyol i tercera d’Europa. 

 Les elaboracions de 
l’Anna París suposen un 
pas més en l’elaboració 
càrnia artesanal de venda al 
detall. En els seus elaborats 
combina metodologies in-
novadores tant des del punt 
de vista tècnic com d’ela-
boració, i alhora facilita 
l’aprofitament de les peces 
de carn per a obtenir-ne ma-

jor rendibilitat. Actualment 
ofereix tallers per Catalunya 
i l’estat espanyol a través 
del Gremi de Carnissers.
 La Fira iMEAT és una 
trobada professional refe-
rent en el món de la gas-
tronomia, la carnisseria i el 
delicatessen, que va néixer 
fa 6 anys a Itàlia per donar 
resposta a la forta evolució 
del món de la carnisseria al 
detall, i crear propostes per 
a la renovació de la botiga 
i de l’ofici de la carnisse-
ria, que han d’adaptar-se al 
canvi del mercat i a les exi-
gències del consumidor.

 Els Mossos d’Esqua-
dra de La Noguera im-
parteixen tallers a aquest 
col·lectiu amb l’objectiu 
d’evitar i prevenir situa-
cions de risc. Dir “NO” a 
una situació d’abús no 
sempre és fàcil. El pri-
mer requisit per dir “NO” 
a una situació d’abús és 
ser conscient que s’està 
patint, un extrem que so-
vint és difícil de percebre 
per les persones amb 
discapacitat intel·lectual. 
Amb la voluntat d’ajudar 
a identificar situacions de 
risc i evitar ser víctimes 
d’agressions, durant els 
darrers dies, membres 
de la ORC/Proximitat de 
l’ABP Noguera han vi-
sitat el taller ESTEL de 
Balaguer, on han pogut 
impartir tallers divulga-
tius sobre situacions de 
vulnerabilitat amb les que 
els membres d’aquest col-
lectiu es podrien trobar.
 El Cos de Mossos 
d’Esquadra, ha format 

Persones amb discapacitat 
intel·lectual de la Noguera 
aprenen a dir “NO” als abusos

Xerrades divulgatives al taller l’Estel

prop de 400 agents que 
arreu de Catalunya visi-
ten centres especialitzats 
en discapacitat intel-
lectual. S’han preparat 
“vuit tallers diferents” on 
es tracten els abusos se-
xuals, psicològics, físics 
i econòmics entre altres. 
En aquests tallers, també 
s’alerta dels perills de les 
xarxes socials, de l’aban-
donament, i de les situa-
cions de maltractament 
que puguin infligir a 
aquestes persones a cau-
sa de la seva condició. 
Esmentar que les denún-
cies per abusos i agressi-
ons sexuals que els Mos-
sos van rebre l’any 2017, 
el 5,2% eren de persones 
amb discapacitat intel-
lectual. Aquesta és una 
iniciativa que s’emmarca 
en un projecte conjunt 
entre el Cos de Mossos 
d’Esquadra, la Federació 
Catalana de la Discapa-
citat Intel·lectual i altres 
entitats relacionades.

Anna París de la Carnisseria París de Balaguer

L’Escola Gaspar de Portolà celebra la 2a 
fase de millora del pati escolar

 Aquest passat diumen-
ge, dia 31 de març, va tenir 
lloc a l’escola Gaspar de 
Portolà la 2ª jornada de mi-
llora del pati escolar on van 
participar més de 100 per-
sones de la comunitat edu-

cativa del centre. Aquesta 
és una de les moltes actu-
acions anuals que es fan 
la centre al llarg del curs, 
ja que Gaspar de Portolà 
forma part de les escoles 
verdes de Catalunya.

 Durant tot el matí es 
varen elaborar , amb pa-
lets, jardineres verticals 
pel pati de l’escola, jocs 
simbòlics (cuinetes) pel 
pati d’educació infantil i es 
va fer manteniment de pin-
tura dels diferents espais i 
estris elaborats al llarg del 
curs passat. Prèviament, 
en reunions anteriors, s’ha-
vien organitzat els grups 
de treball, d’aquí que l’ela-
boració i la participació de 
tots els membres de la co-
munitat educativa fos molt 
exitosa.
 Finalment es va cloure 
aquesta jornada de treball 
amb un dinar familiar pels 
participants celebrat en el 
menjador de la  mateixa 
escola.

Millora del pati de l’Escola Gaspar de Portolà

L’Anna imparteix tallers 
arreu de Catalunya i 
també per l’estat
espanyol a través del 
Gremi de Carnissers
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L’ACB tanca la setmana del comerç amb 
una conferència i un sopar pels socis

 Divendres passat es 
va donar per clausurada 
la setmana del comerç a 
Balaguer, amb l’organitza-

ció d’una conferència i un 
sopar per part de l’Asso-
ciació de Comerciants de 
Balaguer.

Els premiats d’enguany

 La conferència va ser 
a càrrec de l’exjugador de 
bàsquet Sergi Grimau, ara 
conferenciant, speaker 
motivacional i expert en 
lideratge i habilitats comu-
nicatives.
 La conferència, intensa 
i divertida, va motivar i car-
regar d’energies positives 
al públic que va omplir la 
sala de conferències del 
restaurant del Santuari del 
Sant Crist de Balaguer.
 Tot seguit, es va cele-
brar un sopar al mateix 
restaurant del Santuari on 
hi van assistir el director 
dels Serveis Territorials 
d’Empresa i Coneixement 
de Lleida, el Sr. Ramon Al-
turo; l’Alcalde de Balaguer, 
el Sr. Jordi Ignasi Vidal; la 
cap de secció de Comerç 
i Turisme a Lleida, la Sra. Un moment de la conferència

Al voltant de 80 assistents van participar a la
conferència i a l’entrega de premis dels associats

Adela Rubio; el President 
del Consell Territorial de 
PIMEC Comerç Lleida, el 
Sr. Manel Llaràs; la Presi-
denta i la Secretària de la 
FECOM, Sra. Maria Rosa 
Aritja i Sra. Maria Rosa Ar-
mengol; així com la junta 
de l’ACB i diferents comer-
ciants i empresaris de la 
ciutat.
 Al final del sopar, es 
va fer entrega de diferents 
premis en reconeixement 
a la labor feta durant el 
darrer any a empreses de 
Balaguer.

 Al negoci més empre-
nedor de l’any van premiar 
a BalaguerTV. El premi al 
comerç més sostenible va 
ser per Farré Sabaters; i el 
premi al millor comerç de 
proximitat va recaure en 
Cal Marxant. Com a nego-
ci més innovador, se li va 
atorgar a Bye Bye Go, i per 
acabar, un reconeixment 
especial a Francina Puigpe-
lat que es jubila enguany,  
després de tota una vida al 
davant de Robes, i a PIMEC 
per la seva representativitat 
empresarial a Catalunya.
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Castelló de Farfanya celebrarà la 3a Fira 
Càtara el proper diumenge 21 d’abril

 El proper diumenge 21 
d’abril, Castelló de Farfanya 
celebrarà la 3a Fira Càtara.

 La Fira s’inaugurarà a 
partir de les 10 h del mati, 
amb l’obertura de les pa-

rades.  Durant tot el dia hi 
haurà diferents activitats i 
tallers, així com jocs infan-
tils i d’aigua, mostra d’oficis 
antics pels carrers de la vila 
i pel carrer Major i també hi 
haurà venta amb productes 
artesanals.
 Una mostra la vila a 
l’Edat Mitjana des de l’òp-
tica d’aquesta societat tan 
misteriosa, els càtars, alguns 
dels quals visqueren a la vila, 
impregnant-la de la seva 
filosofia de vida.
  A les 16 h hi haurà el 
concert del grup Ksonronda. 
Ja serà  a les 19 h que es farà 
la cloenda de la Fira.

Una foto d’una edició anterior de la Fira Càtara de Castelló

Presentació dels gegants de la comarca 
en la trobada de Gent Gran a Térmens

 El diumenge 30 de març  
400 persones es van aple-
gar a la 14a Trobada de 
Gent Gran de la Noguera a 
Térmens, organitzada pels 
Serveis Socials del Consell 
Comarcal de la Noguera i 
l’Associació de Pensionis-
tes i Jubilats Sant Sebastià 
de Térmens, amb la col-
laboració de l’Ajuntament 
de Térmens. La jornada ca 
comptar amb la presentació 
i bateig dels gegants comar-
cals, el Catxipanda i la Trini.Presentació dels gegants comarcals a Térmens

 Els Ajuntaments de 
Balaguer i Os de Balaguer 
van signar la passada 
setmana un conveni de 
suport i assessorament 
per als equipaments 
patrimonials d’Os, a través 
del Museu de la Noguera.
 Aquesta institució 
treballa des de l’any 
passat amb el programa 
de Museu de Suport 
Territorial designat pel 
Departament de Cultura 
de la Generalitat de 
Catalunya. Els Museus 
de Suport Territorial, que 

L’Ajuntament de Balaguer i el 
d’Os de Balaguer signen un 
conveni de col·laboració

Cova dels Vilars

El Museu de la
Noguera té signats 
convenis amb Artesa 
de Segre i Avellanes- 
Santa Linya

són Museus acreditats 
del Sistema de Museus 
de Catalunya,  organitzen 
i articulen el patrimoni 
cultural  dels territoris 
que els hi  són afins.
 E l  M u s e u  d e  l a 
Noguera assessorarà 
doncs al municipi d’Os 
de Balaguer en la gestió 
de la Casa- Museu de 
Leandre Cristòfol, el 
Castell d’Os de Balaguer 
i la Cova dels Vilars.
 El conveni s’estableix 
p e r  q u a t r e  a n y s 
prorrogables. El museu 
iniciarà els treballs amb 
la creació de material 
didàctic  per a la  Casa-
M u s e u  d e  L e a n d r e 
Cristòfol.
 L’ordenació d’aquest 
patrimoni s’estableix a 
partir de convenis com 
aquest.
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El proper 21 d’abril Net. Fira del Sabó i 
la Marxa Popular del Baix Sió a Montgai

 El certamen, un referent 
del sector a tota la penínsu-
la, arriba ja a l’11a edició, 
i ho fa mostrant un gran 

ventall de sabons artesanals 
i terapèutics, molts dels 
quals s’elaboren al propi 
obrador que hi ha al poble.

Fira del Sabó de Montgai

Enguany, també s’ha vol-
gut potenciar la gran vari-
etat de productes naturals 
en el ram de la cosmètica, 
que també confeccionen 
els artesans i artesanes 
del sabó, i que cada cop 
tenen més protagonisme 
i demanda. És el cas de 
cremes, desmaquilladors, 
desodorants i un llarg et-
cètera de productes que 
tindran una presència des-
tacada a la cita.
 La presidenta de l’Obra-
dor de Sabó de Montgai, 
Sònia Gracia, oferirà una 
xerrada sobre els diferents 
tipus de sabons naturals 
disponibles en el mercat 
amb les seves característi-
ques i usos. També estan 
previstes conferències i 
xerrades sobre plantes que 
s’utilitzen pel sabó i la cos-Marxa Popular del Baix Sió

En aquesta 11a edició es potenciarà la cosmètica 
natural, així com els sabons artesanals i terapèutics

mètica, i que es realitzaran 
a l’espai cultural de Lo Car-
reró.
 A banda de la quinze-
na d’artesans saboners, 
el certamen acollirà una 
vintena més de parades de 
productes elaborats artesa-
nalment, que s’ubicaran al 
voltant de la plaça Prat de 
la Riba i a l’avinguda Pare 
Mirats. També hi haurà un 
apartat de tallers infantils 
per als més petits, així com 
també animació teatral, 
jocs pels més petits i bom-
bolles gegants durant tota 

la fira.
 El mateix dia, a primera 
hora del matí amb la quarta 
edició de la Marxa Popular 
del Baix Sió, on els partici-
pants, que poden escollir 
entre dos recorreguts de 
13’3km (Xoriguer) i 23’6km 
(Sisó), per fer corrent o 
caminant, descobriran un 
patrimoni ric i divers, en-
tre la plana de Lleida i els 
Pirineus, el patrimoni natu-
ral amb zona de protecció 
d’aus i mosaics de colors. 
Les inscripcions es podran 
fer fins els proper 19 d’abril.
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 El Parc Astronòmic 
Montsec (PAM) i l’empresa 
Tu i Lleida, responsable del 
disseny i comercialització 
dels paquets turístics 
del Centre d’Observació 
de l ’Univers  (COU), 
ubicada en el municipi 
d’Àger (Lleida), han estat 
guardonats amb uns dels 
premis atorgats en la 
35a edició dels Premis 
Alimara CETT, organitzats 
pel Cmapus Internacional 
CETT i amb el suport del 
Saló del Turisme  B-TRavel, 
l l iurats a Barcelona, 
per la innovació que ha 
suposat emprendre un 
projecte d’Astroturisme 
en el territori del Montsec 
i que ha generat una 
gran activitat econòmica 
al territori i un referent 
a  Espanya i  Europa 
en el turisme de les 

El PAM i l’empresa Tu i Lleida 
guardonats en els premis
Alimara de Turisme

Entrega de premis

estrelles. Mireia Carrera, 
responsable de Gestió 
del PAM, va ressaltar 
en l’acte la importància 
d’aquest premi i l’esforç 
que està fent el territori 
p e r  l i d e r a r  a q u e s t 
segment de mercat no 
només a Catalunya i 
Espanya, sinó també a 
Europa.
 E l  PA M  é s  u n a 
iniciativa del Govern 
de Catalunya, per tal 
d’aprofitar les aptituds 
i potencialitats de la 
zona del Montsec per a 
la realització de recerca, 
formació i divulgació de 
la ciència, en especial de 
l’Astronomia. Gestionat 
pel Consell Comarcal de 
la Noguera, aquest any ha 
tornat a batre l’any 2018 
el nombre de visitants 
situant-los en 35.000.

Aquest diumenge 7 d’abril Gerb celebra 
la sisena edició de FiraGerb

 Gerb es prepara per 
celebrar la 6a edició de 
FiraGerb, una fira de gas-

tronomia de proximitat, art 
i cultura, aquest diumenge 
dia 7 d’abril.

 Una fira consolidada, 
que durant tot el dia oferirà 
parades de productes ar-
tesans, gastronòmics així 
com jocs tradicionals per a 
petits i grans.
 Una exposició de cotxes 
antics i les parades de de-
gustació amb la colla dels 
brasers, la canya del jovent 
i les tradicionals rosquilles 
de les mestresses del poble.
 A la una del migdia es 
farà l’activitat principal, 
enguany una demostració 
d’Agility, on els gossos de-
mostren la seva obediència 
i agilitat en un circuit prepa-
rat per fer demostracions.

Fira de Gerb de l’any passat

II Trobada Esportiva d’Escoles Rurals a 
les instal·lacions esportives de Balaguer

 El passat dijous 21 de 
març, prop de 300 partici-
pants van gaudir de la II 
trobada esportiva d’escoles 
rurals de la Noguera, orga-
nitzada pel Consell Esportiu 
de la Noguera amb la gran 
col·laboració dels mestres 
d’Educació Física de les es-
coles participants.
 La trobada, adreçada 
als alumnes del cicle mitjà, 
van poder jugar amb jocs 
tradicionals com la petanca, 
les bitlles, el cementiri entre 
altres.

Alumnes i professors dels centres participants
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Coixí sorrut

El teu cafè diari de les set
també és una rutina. Com autòmats,
lliguem milers de coses dia a dia
que essent velles, són noves.
El més minúscul gest,
és únic, exclusiu i singular.
Compon un tros de vida on s’escola
la pàtina inconscient del pas del temps
i el toc de vells record.
Som presa del costum que hem arrelat
i esclaus del benefici que ens regala.
S’espatlla l’aparell sense avisar 
i aquell cafè que falta rutinari
conforma un cor de grills impertinent
on tot de sobte es torna una complanta.
Quan tan poqueta cosa és un destorb,
senyal és que de planys no n’hi ha gaires.

Final de la XI Gimcana Lingüística de la 
Noguera al Teatre Municipal

 El passat dimecres 27 
de març de 2017 va tenir 
lloc al Teatre Municipal de 
Balaguer la final de la XI 
Gimcana Lingüística de la 
Noguera, amb la participa-
ció dels quatre centres de 
secundària de Balaguer. 
Els alumnes de 2n d’ESO de 
l’Escola Pia, l’Institut d’Al-
matà, el Col·legi Vedruna de 

Balaguer i l’Institut Ciutat 
de Balaguer han participat 
en un concurs de diverses 
proves sobre llengua ca-
talana, conduït per Àlvar 
Llobet.
 Els participants, quatre 
representants de cada cen-
tre, van haver de superar 7 
proves relacionades amb 
la llengua, sobre refranys, 

frases fetes, lèxic, ortogra-
fia i coneixement de la co-
marca. Prèviament, s’havia 
dut a terme als centres la 
primera fase del concurs 
per escollir els alumnes que 
representarien el centre a la 
final.
 La final va estar molt 
disputada i hi va haver 
un empat entre l’Escola 
Vedruna i l’Institut Ciutat 
de Balaguer. El vencedor, 
finalment, va ser el Ciutat 
de Balaguer, tot i que tots 
els participants van deixar 
el llistó molt alt a l’hora de 
resoldre les proves.

Un moment de la gimcana

Pere Esteve i Yusta presenta la seva 
nova novel·la sota el títol Cercle Tancat

 El dia 23 d’abril fes-
tivitat de Sant Jordi a 
les 7 de la tarda i en la 
sala de plens del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
l’escriptor balaguerí Pere 

Esteve i Yusta presentarà 
la que és la seva tercera 
novel·la i que porta per 
títol Cercle Tancat.
 Al llarg de la seva lec-
tura podrem veure com 

dos fets històrics incon-
nexos entre si, com són 
un avió Junker de l’exèrcit 
nazi estavellat a Enviny 
(Lleida), i la desaparició 
de l’anomenat setè ca-
mió carregat d’or de la 
República, a la població 
de la Vajol (Girona), tenen 
finalment després d’una 
rocambolesca i intrigant 
història, un nexe comú 
entre els dos fets. 
 A la seva nova novel·la 
en Pere Esteve desenvo-
lupa uns fets on podreu 
trobar intriga, amor i pa-
triotisme.
 Després de la presenta-
ció es servirà una copa de 
cava per tots els assistents 
a l’acte.

Pere Esteve i Yusta

Activitat organitzada 
pel Servei Comarcal de 
Català de la Noguera 
dins el Pla de Dinàmica 
Educativa
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La Coral de l’Escola Mont-roig participa 
al concert “So de Lluna” del grup PeTaCa

 El passat dissabte 16 
de març a l’auditori Enric 
Granados de Lleida, es van 
poder sentir les veus de la 
Coral de l’Escola Mont-roig, 
en el concert  “So de Lluna” 
que donava a conèixer el 
primer disc que gravava el 

grup PeTaCa (Petit Taller  de 
Cançons).
 La coral Mont-roig, for-
mada per infants de tercer, 
quart i cinquè curs de la 
mateixa escola balaguerina, 
van participar en el concert  
d’aquest grup que va néixer 

al camp d‘aprenentatge Pau 
Casals de Comarruga, lide-
rat pel músic i mestre David 
Melgar, l’actor i escriptor 
Gibert d’Artze i la mestra i 
cantant Ma Àngels López. 
Les cançons que compo-
nen aquest primer treball 
són de caire educatiu i de 
transmissió de valors com 
la solidaritat, la diversitat, 
el respecte o l’amor.
 Els alumnes, van acom-
panyar la melodia principal 
de la cantant, tot  inter-
pretant els cors a dues 
veus. Juntament amb altres 
corals de Lleida (Frederic 
Godàs, Ciutat Jardí, L’Intèr-
pret) i d’Almacelles (Antò-
nia Simó i Arnó), en total 
formaven un grup de més 
de 250 cantaires, que van 
poder gaudir d’una experi-
ència musical emotiva.

 El proper divendres 26 
d’abril, a les 20.30h, al casal 
Lapallavacara, el Centre 
Excursionista de Balaguer 
organitzarà una conferència 
sobre meteorologia a 
muntanya.
 En Jordi Cruz, expert 
del Servei Meteorològic 
de Catalunya, sota el títol 
“Temps, muntanya i perills 

El CEB organitza una conferència 
de Metereologia de muntanya

Xerrada sobre la meteorologia a muntanya

meteorològics” serà el 
ponent d’aquesta xerrada 
que cerca fer divulgació en 
relació a les males passades 
que la meteorologia ens pot 
jugar a la muntanya i en 
com fer-ne certa predicció. 
També es presentarà el llibre 
“Tres nits de torb i un cap 
d’any”, dramàtic exemple 
real d’una situació adversa.

Alumnes de la Coral de l’Escola Mont-roig
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Només començar la sego-
na part Galcerán va poguer 
empatar però el seu remat 
de cap va sortir fora.
 Gavernet al minut 66 
també va tenir una altra 
ocasió però el seu xut ho 
va desviar un defensor.

 Després d’una bara-
lla que va acabar amb les 
expulsió de Joan, Vall i 
Sánchez, el partit no va 
donar per a més i ja als 
minuts de descompte el Vi-
lanova va aconseguir el 02 
definitiu.
 Al camp del Sant Ilde-
fons el Balaguer va sortir 
sense puntuar i ja són 9 
jornades sense guanyar el 
que demostra la situació a 
la taula classificatòria.
 El conjunt local va 
aconseguir el seu primer 
gol al minuts 37 del partit 

Classificació
Primera divisió

Catalana
1. Viladecans ...............51
2. Manresa ...................49
3. Montañesa ...............49
4. Igualada ...................46
5. Andorra ....................44
6. Vilanova Geltrú .......41
7. Mollerussa ...............41
8. Almacelles ...............40
9. Tàrrega  ....................39 
10. UD Vista Alegre ....33
11. Gavà ........................32
12. Borges Blanques ..31
13. Lleida B ..................30
14. Sant Ildefons .........28
15. Júpiter  ...................28
16. Cambrils ................25
17. Rapitenca ...............22
18. Balaguer  .............. 14

Propers encontres

07/04/2019 
Camp Municipal

de Balaguer
Balaguer| Montañesa

Dues noves derrotes consecutives
deixen últim destacat al CFBalaguer

La falta de gol fa molt 
difícil que el Balaguer 
pugui puntuar tan a casa 
com a visitant

Balaguer-Vilanova

14/04/2019
Nou Estadi Municipal

Congost
Manresa| Balaguer

El Balaguer es queda amb els 14 punts que tenia fa 
vàries jornades i també a 14 punts de la salvació de 
la categoria, cosa cada cop més difícil

obra de Fernando Pozzo. 
Amb aquest resultat es va 
arribar al descans i a la re-
presa, al minut 57 aconse-
guia el segon gol per medi-
ació de David Cepeda.
 Ja al minut 78 de l’en-
contre el Balaguer retalla-
va distàncies amb un gol 
de Eric Trota.
 Amb aquests resultats 
el Balaguer es queda últim 
amb 14 punts quan només 
queden set partits per ju-
gar i també a 14 punts de 
la salvació, cosa que cada 
cop es veu més difícil.

 EL Balaguer va perdre 
contra el Vilanova per 2-0 
evidenciant una falta abso-
luta de gol com durant tota 
la temporada.
 La primera ocasió va 
ser pels visitants però la 
vaselina d’Oscar va sortir 
per sobre d’Alfred.  
Al minuts 33 el mateix Os-
car s’encarregava de fer el 
primer gol del partit en una 
contra de l’equip visitant.
 A la primera part no-
més Pau i MArcel van tenir 
ocasions per marcar.

Camp del SantIldefons

25/11/2018

BALAGUER
VILANOVA 

0
2

02/12/2018

SANT ILDEFONS
BALAGUER

2
1
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El Club Escacs Balaguer A i B Campions 
de la Lliga Provincial d’Escacs de Lleida

 El primer equip del Club 
d’Escacs Balaguer ha quedat 
campió de la màxima catego-
ria provincial de Lleida (cate-
goria preferent), temporada 
2019, després de no perdre ni 
una sola ronda de les dispu-
tades i aconseguint 8,5 punts 
dels 9 possibles, l’equip està 

format per jugadors sèniors 
i per algunes de les joves 
promeses del club, que diu-
menge rere diumenge des de 
mitjans de Gener, han estat 
disputant partides de 90’ + 
30” per cada jugador, a la sala 
de conferències del pavelló 
Inpacsa i a les diferents seus 

dels clubs de la província 
de manera alternativa. Amb 
aquest campionat, el C.E. 
Balaguer-A ha aconseguit 
l’ascens a la Segona Divisió 
Catalana, de manera que 
la temporada vinent jugarà 
amb equips de la resta de 
Catalunya.
 I per la seva part el C.E. 
Balaguer B, format pels joves 
jugadors del club també ha 
aconseguit guanyar el campi-
onat en la 3era categoria pro-
vincial d’aquesta temporada, 
després d’aconseguir 5 victò-
ries, 1 empat i 1 derrota en les 
7 rondes disputades; l’equip 
de 4 jugadors ha anat rotant 
els seus components, tots 
formats a l’Escola d’Escacs 
del club, de manera que han 
arribat a jugar alguna ronda 
fins a 13 joves escaquistes de 
Balaguer i rodalies.

Membres del primer equip del Club Escacs Balaguer

 L’equip d’automoció 
“ Pe r f o r m a n c e  C r e w 
Balaguer” va participar 
a  f i n a l s  d e  m a r ç ,  
a  l a  1 a  p r o v a  d e l 
Campionat “IberoGalo” 
d’acceleracions al Circuit 
Internacional de Zuera 
(Saragossa), on l’Hector 
Alarcón, membre del club 
balaguerí, va pujar al podi 

Podi al Circuit de Zuera de l’equip 
Performance Crew Balaguer

El cotxe que va fer podi pel club balaguerí

fent-se amb la 1a posició, 
a la categoria 8,5’’ amb el 
cotxe que participa, un 
Audi TTs APR.
 Aquest  c lub està 
format des del 2012 i 
normalment participen 
en curses d’acceleració 
i trackdays amb circuits 
tancats com el d’Alcarràs, 
o Montmeló.
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Nova victòria del Cudós Consultors CB 
Balaguer davant del AE Minguella

 Les noies del Cudós 
Consultors CB Balaguer, 
han guanyat aquest cap 
de setmana després d’una 

mala ratxa de resultats. Tot 
i un inici molt irregular de 
les locals, amb una defensa 
pràcticament inexistent, su-

mat a l’encert visitant, feien 
perillar el partit i donaven 
peu a una possible sorpresa 
en el marcador. Mica en mica 
les grana però, anirien pujant 
el nivell defensiu, i s’anirien 
sentint cada vegada més 
còmodes, però amb una 
intensitat innecessària per 
capgirar el partit, 31-33 a la 
mitja part.
 A la represa les visitants 
començarien amb un parcial 
de 0-4, i a partir d’aquest punt 
el Balaguer va posar-se a tre-
ballar de valent i aconseguint 
un parcial de 32-0 capgirarien 
definitivament el partit que 
es quedaria a casa pel resul-
tat final de 69-43.

 El passat 23 de març 
els nois del Sisvial CB Ba-
laguer van jugar a casa un 
partit molt difícil davant 
del Bellpuig.
 Els balaguerins rebien 
al CB. Bellpuig, 3r classi-
ficat, en plena lluita per la 
primera plaça que dona 
accés a pujar a 2 catalana.
 El Bellpuig va sortir 
molt fort i ràpid es va po-
sar al marcador, gràcies 
a una defensa molt efec-
tiva, i també al desencert 
clar dels locals, arribant a 
una diferència de 20 punts 
d’avantatge, a la fi del 3r 
quart.
 Però a l’inici de l’últim 
període va canviar tot. Els 
balaguerins van sortir a 
per totes, i fins al final, 
amb una jugada d’atac 
amb encert dels locals, po-
sava el 61-59 al marcador, i 

Victòria i derrota pel Sisvial 
CB Balaguer en els dos darrers 
partits disputats

Celebració de la victòria agònica davant el Bellpuig

tot i una última possessió 
del Bellpuig els balague-
rins van recuperar la pilo-
ta i van guanyar un partit, 
que tenien perdut contra 
un dels millors equips de 
la categoria.
 Aquest passat diu-
menge els balaguerins 
van encaixar la 3a derrota 
de la temporada, a la pista 
complicada del Cervera, 
el 4t classificat. Els dos 
equips, que comptaven 
amb baixes importants a 
les seves files, estaven dis-
posats a donar espectacle 
i a lluitar per un partit que 
es preveia igualat. Al final, 
tot i que els balaguerins 
no van deixar de lluitar, el 
marcador va acabar amb 
el 70-58 final, i donava la 
victòria a un Cervera que 
va saber jugar molt bé les 
seves cartes.

Cudós Consultors CB Balaguer

El Balaguer Villart Logístic cau a casa 
davant el Tecnigen Linares

 El Balaguer Villart Logístic 
va caure davant el que ja és 
matemàticament, a falta de 
tres jornades, sotscampió de 
la lliga de Superdivisió Feme-
nina, El Tecnigen Linares, per 
1 a 4.
 Les balaguerines seguei-
xen en la zona de descens a 
una victòria de la permanèn-
cia en els tres encontres que 
falten. El primer serà el proper 
13 d’abril a Madrid contra el 
CDTM Rivas, un dels equips 
més reforçats en la segona 
volta d’aquesta lliga.

Balaguer Villart Logístic contra el Tecnigen Linares
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Algerri organitza per aquest diumenge 
la 1a Marxa BTT “Secans de la Noguera”

 Aquest diumenge 7 
d’abril, Algerri acollirà la 
1a Marxa BTT “Secans de 
la Noguera”, amb sortida 

i arribada en aquesta po-
blació, però passant també 
pels municipis d’Ivars de 
Noguera i Os de Balaguer 

i sota la organització del 
Club Esportiu Gessers d’Al-
gerri.
 La marxa oferirà tres 
recorreguts, la ruta llarga 
“La Cérvola” de 65 km amb 
un desnivell positiu de 1800 
metres, passant per molts 
corriols i trialeres, “La Gui-
neu” de 36 km i 800 metres 
de desnivell i “L’àguila” de 
12 km i 160 metres de des-
nivell, pensat per ciclistes 
de totes les edats.
 Aquesta marxa no serà 
de caire competitiu, tot i la 
dificultat i l’exigència tèc-
nica de la cursa llarga. Les 
inscripcions es tancaran  a 
l’arribar als 250 inscrits.

 El pavelló poliespor-
tiu municipal de Forada-
da acollirà el proper 15 
d’abril la sisena edició 
de la Copa Noguera, un 
campionat multiespor-
tiu amateur per a nois 
i noies de la comarca 
d’entre 15 i 29 anys orga-
nitzat per l’Oficina Jove 
del Consell Comarcal de 
la Noguera. El torneig, 
que un any més es duu a 
terme durant les vacan-
ces escolars de Setmana 
Santa per impulsar la 
participació del jovent, 
repetirà el format de 
competició multiespor-
tiva de les dos últimes 
edicions, cosa que li ha 
permès incrementar la 
participació. Els i les par-
ticipants s’hauran d’ins-
criure en equips (mixtos, 
femenins o masculins) 

Enguany la 6a edició de la 
Copa de la Noguera es celebra 
a Foradada

La 6a edició de la Copa Noguera es farà a Foradada

d’entre 3 i 5 persones i 
hauran de competir en 
totes i cadascuna de les 
disciplines esportives 
programades en aques-
ta edició: bàsquet, fut-
bol, voleibol, bàdminton 
i bitlles.
 Una de les novetats 
d’aquest any és la ins-
cripció a la Copa No-
guera, amb un cost de 5 
euros per persona, amb 
el dinar inclòs. El termi-
ni per apuntar-s’hi és 
fins al proper 9 d’abril. 
Les inscripcions es po-
den fer online, al web 
de l’Oficina Jove de la 
Noguera (www.nogue-
rajove.cat). L’objectiu 
principal és fomentar 
la cohesió del jovent de 
la comarca i el treball 
en equip a través de la 
pràctica esportiva.

Presentació de la 1a Marxa BTT Secans de la Noguera

Aquest dissabte Cursa Solidària del Club 
l’Estel en motiu del seu 25è aniversari

 Enguany l’Estel celebra 
els 40 anys de l’Associa-
ció i també els 25 anys del 
Club Esportiu L’Estel, i per 
aquest motiu aquest dis-
sabte dia 6, han organitzat 
una cursa solidària amb 
sortida al Carrer Barri Nou, 
29, seu de l’Associació i 
Club Esportiu L’Estel. 
 Amb dos recorre-
guts, una cursa urbana 
Trenkakames de 7 km amb 
desnivell acumulat de 148 
metres, i una caminada ur-
bana de 3 km.

Cartell de la cursa i caminada
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 Una vegada Goethe va 
dir en la seva vellesa, que 
li havia costat tota una 
vida aprendre a llegir. Avui 
es podria dir que deter-
minats lectors no tindran 
temps per aprendre’n i això 
els serà molt perjudicial, 
doncs sense saber llegir no 
tindran capacitat per pair 
el que no han sabut llegir. 
Tot una llàstima, però ves 
que hi farem!.
 Alguns encegats pels 
seus “ideals” no entenen 
la situació en que ens fan 
viure. Jo penso que no 
la volen entendre, doncs 
això seria reconèixer el 
malament que ho varen 
fer. I grogors, llaços, jut-
jats funcionant a tot drap, 
i policia a dojo amb feina 

Unes realitats
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

a tota hora, van creant un 
ambient neguitós que tots 
els partits aprofiten per les 
seves particulars ambici-
ons. Que quasi mai són les 
nostres. Cada dia es va fent 
més difícil tornar a tal com 
érem. Uns i altres s’han 
enrocat en una defensa 
“numantina” que ningú 
pot entreveure un ben de-
terminat final. I voldria er-
rar del tot en el meu pen-
sament, del paral·lelismes 
en que aquestes properes 
eleccions del dia 28 d’Abril, 
tenen en unes altres d’un 
Abril de fa molts anys.
 A mi em sembla clar 
que Esquerra Republicana 
les guanyarà a Catalunya 
amb el que ens represen-
tarà a Madrid amb molt 

de pes. I crec que podria 
ser part d’una sort que co-
mencés a surar. El reconei-
xement del seu líder el  Sr. 
Oriol Junqueras, d’ampliar 
abans que res la massa 
social per fer una majoria 
representativa i prou signi-
ficativa amb el temps, per 
treballar pel bé de Catalu-
nya. M’ha complagut a mi 
i ha molta gent. I que no 
s’hagin conformat en una 
peça més d’aquest mal dit 
Junts per Catalunya del fu-
git Puigdemont i del boca-
moll del que avui es diu ser 
el president dels catalans. 
Menys mal que no concre-
ta de quins. L’altre de lluny 
va fent variats moviments 
de maluc, per no perdre es-
pectadors i la claca corres-
ponent. Es creu el Déu únic 
per portant-nos a  la pau de 
tota la inquietud  que ha 
sembrat. No hem de obli-
dar que el Junqueras va ci-

tar una paraula que l’altre 
no podrà dir mai; Ètica, per 
això no va fugir.
 On els afiliats d’Esquer-
ra han manat han fet una 
feina tranquil·la i conserva-
dora, i amb ganes de nete-
jar el que estava confús. Si 
no ho han aconseguit del 
tot ja ho podrien explicar 
en aquesta campanya elec-
toral. Encara que jo crec no 
ho faran. En fi, deixem-ho 
estar i que cadascú voti el 
que li plagui.
 El nou o vell veí de la 
Moncloa, segons diuen els 
economistes no tindrà ni 
temps de canviar el mata-
lassos, doncs l’economia 
té un llenguatge molt ur-
gent quasi sempre. Som 
un país endeutat fins al 
coll. Totes les previsions 
van indicant que el dèficit 
públic d’aquest any no serà 
inferior al 2’4 % del P.I.B., 
quan la previsió es del 1’3 

%, ho sigui s’haurà de fer 
un ajust de més de 12.000 
milions d’euros, el que vol 
dir que s’imposa una re-
tallada de “gastos” i més 
ingressos. Tota aquesta 
festa de paraules i prome-
ses, unit a la despesa de 
les tres properes eleccions, 
les generals, les autonòmi-
ques i les locals, sols faran 
que augmentar el gasto en 
totes les administracions 
públiques. I per tant quan 
s’acabi la gresca vindrà la 
ressaca i serà molt doloro-
sa diuen. I tot sense tenir 
uns pressupostos apro-
vats.
 Per tan pensem a qui 
donem el vot, que  ha de 
ser molt “repensat”. Doncs 
de la nostra pell han de sor-
tir les tires del fuet que ens 
escalfarà els lloms.

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

 Estem a prop del dia 
que tocarà tornar a passar 
per les urnes a dipositar el 
nostre vot. 
 Un amic meu, molt in-
dependentista ell, sempre 
diu que ell anirà a votar 
amb el cor; li respecto, 
però discrepo. Jo sempre 
li responc el mateix: amb 
el cor vas al fútbol, o al 
festival de Nadal dels teus 
fills o nets, o a comprar el 
pastís d’aniversari de la 
teva dona. A votar, amic 
meu, s’hi va amb el cap. 
Aquesta vegada podem 
decidir mantenir aquest 

A votar
Joan V. Sampedro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

“statu quo” de mentiders 
i mediocres o decidir un 
canvi de polítics i maneres 
de fer política i escombrar 
aquesta patulea que criti-
cava “la casta” però que 
s’han instal•lat en el poder 
i la pela i no sembla que 
tinguin intenció de marxar.
Recorda, lector, pel que 
toca a Catalunya, que a 
meitats de setembre del 
2017 ens varen dir que el 2 
d’octubre tindríem repúbli-
ca catalana. Després va re-
sultar que no; i el 27 d’octu-
bre Carles Puigdemont va 
declarar la república més 

breu de la historia: va durar 
8 segons. 
 Un mes després, Car-
me Forcadell, la pitjor i més 
despòtica presidenta d’un 
parlament que mai havíem 
vist, diu davant el jutge, 
la primera vegada que la 
detenen, que no era una 
independència real, que la 
declaració era simbòlica, 
etc. Poc després, en una 
entrevista a un diari d’aquí, 
la Clara Ponsatí, ex-conse-
llera fugida a Escòcia, diu 
que lo de la república no 
era de veritat, que tothom 
sabia que anaven de farol. 
El propi Oriol Junqueras, 
l’únic que ni s’ha desdit 
ni ha fet un pas enrere, va 
declarar que tots sabien 
que Catalunya no tenia es-

tructures d’estat ni recolza-
ment d’una majoria social 
suficient per tirar endavant 
la república. Estaven auto-
convençuts que a partir de 
l’1 d’octubre l’Estat s’aco-
lloniria. No va ser així i la 
xuleria de Puigdemont i 
Cia., la pagarem tots ple-
gats durant anys.
 Anem cap a Madrid. 
¿Que ha fet el govern de 
Pedro Sánchez en nou me-
sos? Endeutar més Espa-
nya, augmentar el dèficit 
públic, reduir les perspec-
tives de creixement i aug-
mentar l’atur. Desenterrar 
un mort s’havia convertit 
en l’objectiu màxim del seu 
govern. Poca feina tenim si 
el nostre objectiu primordi-
al és desenterrar un mort i 

reviure una etapa de la vida 
espanyola que ja tots haví-
em decidit oblidar. El fran-
quisme va morir el mateix 
dia que Franco. Els morts 
estan morts; deixem-los 
estar.
 Tinc 65 anys, lector, he 
viscut lo meu, i et puc asse-
gurar per l’experiència vis-
cuda o apressa d’altres que 
la rancúnia, la venjança i la 
represàlia són les pitjors 
conselleres de qualsevol 
persona, i més encara dels 
governants. No votis amb 
el cor, vota amb el cap; 
aquesta vegada i totes les 
properes.

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

www.revistagroc.com
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El proper diumenge 14 d’abril al Teatre 
la 6a edició del FreeStyleDance BLG

 El diumenge 14 d’abril 
al Teatre Municipal de Ba-
laguer es podrà gaudir de 
la 6a edició del FreeStyle-

Dance BLG, un campionat 
organitzat per la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament 
de Balaguer amb el suport 

de l’Escola Municipal de 
Gimnàstica Rítmica, on es 
podran veure les demos-
tracions de dansa urbana 
de diferents escoles de la 
província de Lleida.
 En aquest campionat i 
participen nois i noies de 
categories infantils, júniors 
i sèniors, dividint les actua-
cions en dos torns, pel matí, 
a les 12 h, les categories 
infantils i júnior I i per la 
tarda, a partir de les 17 h el 
torn dels grups de categoria 
júnior II i sènior.
 Un campionat que aple-
ga molts participants així 
com també un nombrós 
públic assistent.

 Aquest diumenge 7 
d’abril Balaguer celebra-
rà Encontats, el Mercat 
del conte infantil, arribant 
a la seva quarta edició.
 Aquesta fira ubica-
da al Centre històric de 
Balaguer, acull diferents 
escenaris, entre el Centre 
d’Empreses Innovadores 
(CEI), el carrer Velluters, 
carrer Franch, carrer Es-
cala, carrer Sant Pere, 
Plaça del Pou i el casal 
Lapallavacara, on troba-
rem entre conta contes 
infantils, per a nadons, 
espectacles infantils, il-
lustradors, tallers i jocs, 
manualitats i llibreters i 
editorials.
 A les 10.30 h es farà 
la inauguració i l’entrega 
d e l s  p r e m i s  d e l  I I 
Concurs de Fotoreclam i 
la presentació del llibre 

Foto d’una edició anterior

de l’Encontats 2018 a la 
plaça del CEI.
 A  p a r t i r  d e  l e s 
11  començaran e ls 
espectacles pels diferents  
carrers i 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.
 Dissabte al  mati 
es faran tallers amb 
il·lustradors per diferents 
g r u p s  d ’ e d a t ,  a m b 
inscripció prèvia a la 
Biblioteca.
 També enguany es 
podrà comptar amb una 
zona de restauració, per 
poder menjar durant 
e l  d ia ,  a  càrrec de 
l’Associació Gastrobar 
de Balaguer.

Participants de l’Escola de Dansa Montse Miret

Trobada del 25è aniversari dels
exalumnes de l’Escola Gaspar de Portolà

 El passat dissabte 23 de 
març es van retrobar des-
prés de 25 anys els alumnes 
de l’Escola Gaspar de Porto-
là que van acabar 8è d’EGB 
el curs 1994-95.
 Hi van assistir una qua-
rantena de persones que 
es van retrobar amb antics 
companys i professors. La 
trobada va començar a la 
tarda fent una visita a les 
instal·lacions de l’escola, 
van visualitzar un vídeo amb 
fotos d’aquella època i la fes-
ta va acabar amb un sopar.

Trobada d’exalumnes de la promoció 1994-95

Aquest diumenge 7 d’abril 4t 
Mercat del Conte Infantil
“Encontats” a Balaguer
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------
ES PRECISA enginyer 
tècnic o sobrestant. 
Incorporació immedi-
ata. Empresa de Bala-
guer. Adreceu-vos al: 
669410813.
-----------------------------------
S’OFEREIX noia per 
treballar cuidant gent 
gran, neteges domici-
liàries i acompanya-
ments mèdics. Amb 
exper iènc ia .  Raó : 
644843340.
------------------------------------
BAR FLEMING preci-
sa personal pels caps 
de setmana.  Raó: 
629476013.
-----------------------------------
QUIROMASAJISTA 
profesional en Bala-
guer. Ofrezco técnicas 
de masaje: terapéuti-
co, curativo, drenajes, 
deportivos, relajan-
tes, antiestrés. Razón: 
631657319 (particular).
-----------------------------------

S’OFEREIX senyora 
(amb experiència) per 
tasques de neteja i 
atenció a la gent gran 
(09.00 a 16.45). Montse 
(contactar per what-
sapp al 603428442).
------------------------------------
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 (en cur-
sos de Primària, ESO 
i Batxillerat). Raó telè-
fon: 698383277.
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
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. 
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.
-----------------------------------

PARCEL·LA EN VEN-
DA a Térmens. Pos-
sibilitat de fer-hi dos 
habitatges. Façana a 
dos carrers. Bon preu. 
Informació: 973450555.
-----------------------------------
ES VEN pis zona Es-
tació de trens, 90m2, 
3 hab., 2 banys, tot 
exterior, amb traster. 
Mobles i electrodo-
mèstics opcionals. 
Raó: 609960427.
------------------------------------

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.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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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 4 d’abril a les 8 de la tarda de l’11 d’abril  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’11 d’abril a les 8 de la tarda del 18 d’abril  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 d’abril a les 8 de la tarda del 25 d’abril  SALA

** 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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