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Sumari

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

En Portada
Fira Q
Balaguer

  Fira Q Balaguer es celebrarà 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 
econòmics de la ciutat com l’habitatge i la construc-
ció, 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 expo-
sitora presentarà, únicament, la novetat de la seva 
marca automobilística convertint-se en un saló Q.
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# Setmana d’Eco canvi i tradicions al Reforç Educatiu de Càritas Balaguer
Els alumnes de Reforç Educatiu han fet un taller d’elaboració de bosses de roba amb samarretes utilitzades on el  
Programa Càritas Eco “No podem ocupar-nos del medi ambient sense ocupar-nos de les persones”

# Més de 400 dancers en el Freestyle Dance Balaguer celebrat el passat dia 14
Èxit de participació i públic, amb les categories infantil i júnior I al matí, i les júnior II i sènior per la tarda

>>BALAGUER
# Música, gastronomia i molts productes de la zona a Fira Q

Des de Fira Q, s’organitza el V Concurs de cuina “De la nostra terra 
al plat”, que es celebra diumenge a la tarda

# Balaguer estrena una nova oficina de turisme remodelada
S’han presentat els nous mapes turístics de la ciutat

>>COMARCA
# Cubells restaura la porta de l’església de Santa Maria del Castell

L’església de Santa Maria del Castell, l’únic edifici conservat que 
formava part de l’antic recinte del Castell de Cubells

# Tartareu fa fer una presentació dels dos escuts del Castell
La troballa dels escuts va ser durant l’excavació arqueològica del 2005

>>ESPORTS
# El 4 de maig es farà a Balaguer la Final d’Escoles de Basquet

Una competició i una festa de clausura de la temporada per a tots 
els esportistes de la cistella petita, amb més de 1200 participants

# L’equip prebenjamí A del CFS Vedruna campió de Lliga
Ja és matemàticament campió a falta de tres jornades per acabar

# Balaguer acull la XI Trobada esportiva d’Escoles Rurals de la Noguera
Es van fer el passat dia 4 d’abril i van participar un total de 300 alumnes de Cicle Superior, vinguts d’una 
trentena de centres diferents de la comarca de la Noguera

# Os de Balaguer acollirà la XXXII trobada de Campaners i la XXI Fira de la Campana els dies 27 i 28 
El dijous a la nit es farà la fosa de la campana al forn a peu de torre, de la mà del mestre fonedor Abel Portilla

# Aurembiaix Pifarré del CEN Balaguer al campionat estatal Open Primavera
Participà al Campeonato de España Open Primavera Junior y Absoluto de natació a les instal·lacions CN Sabadell, 
aconseguint en la prova dels 1500 lliures la 7a posició júnior del 2003 i 2a catalana

# El Cudós Consultors CB Balaguer aconsegueix dos importants victòries
Les balaguerines ja estan matemàticament salvades a falta de quatre jornades per acabar la lliga

>>OCI / CULTURA
# Assolellats 1r Cicle de Primavera d’Espectacles Familiars

Del 12 de maig al 2 de juny tindrà lloc l’Assolellats als parcs urbans 
de Balaguer, amb la voluntat de donar continuïtat a l’Emboirats

# El 5 de maig arriba la 4a Edició del “Posa’t la gorra”
Per recaptar diners per la lluita contra el càncer d’infants i adolescents
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Dissabte 27 d’abril

11.00 h. Quatre anys de Posa’t la Gorra a Balaguer, 
una història solidària de la generositat d’un poble 
en pro del Càncer infantil, a càrrec de Joan Arjona.
12.00 h. Desfilada de moda i complements dels 
diferents comerços assistents a la Fira, a càrrec de 
l’agència Il·lusions, de Mollerussa. Hi desfilaran: Le 
Coquett, Tempo By Vila, It’s Only, It’s Only and Sons, 
Joieria  Joima,  Llenceria Secrets, Logigràfic, Merceria 
Bonet i Natural Òptics.
Amb la participació de l’Escola de Dansa Municipal, 
la Xemeneia, espai de dansa, moviment i creació.
13.00 h. Fake news, la veritat de les mentides. Com 
les podem detectar? a càrrec de Balaguer Televisió.
16.00 h. Com posicionar el teu negoci amb poca 
inversió en campanyes de Facebook Ads i Google 
Ads, a càrrec de Guia Balaguer.
17.00 h. Eines digitals 3d per a l’empresa 4.0. 
Presentació de solucions digitals 3D desenvolupades 
per agilitzar i simplificar qualsevol mena d’acció 
comercial o empresarial, realitzant la personalització 
de productes en temps real, simulacions industrials, 
etc., utilitzant un entorn web i des dels dispositius 
mòbils, a càrrec de L’informàtiK - Sitcons Studio de 
Balaguer.
18.00 h. Repetició de la desfilada.
18.15 h. Xerrada sobre les noves tecnologies i la 
digitalització agrària aplicada al camp, a càrrec 
d’Agrosolucions Ponent SlU de Balaguer.
19.00 h. Taller d’automaquillatge, a càrrec de l’agència 
Illusions Model Management de Mollerussa.
19.45 h. Explicació i presentació de la targeta Compra 
i Suma, a càrrec de l’Associació de Comerciants de 
Balaguer ACB.

Diumenge 28 d’abril

10.30 h. Presentació i celebració del XXI aniversari, a 
càrrec de Comarques de Ponent.
11.00 h. Què és l’Osteopatia i com et pot ajudar. 
L’Osteopatia és una medicina manual i natural que 
tracta les restriccions mecàniques del cos, ja siguin 
bloquejos vertebrals o pèrdues de mobilitat d’alguns 
òrgans (ronyó, fetge, pulmó, cor, úter, etc), a càrrec 
del Centre Recuperatori Pardinyes, de Lleida.
12.00 h. Repetició de la desfilada.
                     >>

SECTOR COMERÇ I SERVEISEls dies 27 i 28 d’abril nova edició de 
Fira Q Balaguer amb bona participació

 Fira Q Balaguer es cele-
brarà 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 
estada ben agradable on 
compartir l’àpat del mig-
dia. Un àpat conduït per 
l’associació gastronòmica 
Gastrobar de Balaguer.
 També es continuarà 
amb el sector de producte 
de proximitat on la Diputa-
ció de Lleida hi col·labora 
amb la conducció de l’es-
cenari gastronòmic amb 
diferents accions promoci-
onals de productors de la 
comarca.
 Un any més les jorna-

des d’apicultura organit-
zades pel departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la 
Generalitat i L’associació 
d’Apicultors Lleidatans 
amb el tradicional concurs 
de Mels.
 En el sector de restaura-
ció, el V Concurs de Cuina 
de Proximitat de les Terres 
de Ponent que tindrà lloc el 
diumenge per la tarda.
 Tallers, demostracions 
en directe, presentacions, 
moda, música, gastrono-
mia i molt més durant els 
dos dies de Fira Q Bala-
guer.

Fira Q Balaguer

La inauguració, anirà a càrrec del Sr. Josep González, president de PIMEC i la 
cloenda el Sr. Ramon Alturo, director dels SSTT d’Empresa i Coneixement a Lleida
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Diumenge 28 d’abril

13.00 h. Fresh-date, extractes naturals i alta tecnologia. 
Saps que menja la teva pell?, a càrrec de Belleza 
Natural de Lleida.
13.00 h. Demostració i proves de les darreres novetats 
en bicicletes elèctriques, a càrrec de Cicle Motos Pedra.
13.15 h. Xerrada informativa sobre la gingivitis 
provocada per una mala salut bucodental, a càrrec 
de l’Institut Dental La Noguera de Balaguer. Lloc: al 
mateix estand.
13.30 h. Xerrada informativa de com millorar la imatge 
corporativa a través de la comunicació interna, a 
càrrec Maribel Contreras INCOM4CORP de Balaguer. 
17.00 h. Personalització de Joies: Accedeix al nostre 
web on podràs triar i comprar els components ideals 
per fer tu mateix la joia que més t’agradi. I aquí 
t´ensenyarem com fer-ho!, a càrrec d’Àlex Joier, de 
Mollerussa.
18.00 h. Repetició de la desfilada de moda a càrrec 
de diferents establiments de Balaguer i l’agència de 
models Il·lusions, de Mollerussa. Amb la participació 
de l’Escola de Dansa Municipal, la Xemeneia, espai 
de dansa, moviment i creació.
19.00 h. Presentació de  l’assegurança autònoms 
National Nederlanden, a càrrec del Grup R & L de 
Balaguer.

SECTOR COMERÇ I SERVEISMúsica, gastronomia i molts productes 
de la zona durant el certamen de Fira Q

 Des de Fira Q, s’orga-
nitza el V Concurs de cuina 
“De la nostra terra al plat”, 
que es celebra diumen-

ge a la tarda, amb la col-
laboració de l’Associació 
Gastrobar i l’associació 
de Comerciants ACB, pels 

amants de la gastronomia i 
per potenciar els productes 
de la nostra zona, ja que 
l’únic requisit, és que com 
a mínim un dels ingredients 
utilitzats en la recepta, sigui 
de proximitat.
 També i com ja és tradi-
ció, durant els dos dies de 
Fira, hi haurà l’espai de la 
Mostra Nacional de Coques 
organitzada per l’Associa-
ció Gastronòmica i Cultural 
del Comtat d’Urgell, per 
assaborir les millors coques 
de la comarca.
 Per altra banda, la mú-
sica també té el seu pro-
tagonisme a Fira Q, ja que 
es celebra dissabte a la nit 
la 4a Fira J, al pavelló Molí 
de l’Esquerrà, amb entrada 
gratuïta i amb les actuaci-
ons de Lo Maik, Lil Dami, 
Muntband i Gnix.Mostra de coques de forners de la comarca

L’associació de Joves BLG, organitza per dissabte a 
la nit la 4a Fira J al Molí de l’Esquerrà 
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Dissabte 27 d’abril

12.00 h. Taller de com s’utilitzen els estris per pintar, 
a càrrec de Decora Balaguer.
13.00 h. L’Inodor multifuncional intel·ligent, 
demostració sobre el funcionament inodor IN-WAS, 
a càrrec de Gamma Farré de Balaguer.
17.00 h. Xerrada sobre els efectes decoratius 
amb pintures ecològiques, l’aplicació de pintura i 
veladures de calç, els efectes òxids amb eco-esmalts 
micacis i l’efecte del microciment amb productes 
base de calç, a càrrec de Comercial Pintures de 
Balaguer.
18.00 h. Presentació dels beneficis de l’eficiència 
energètica, la sostenibilitat i el reciclatge dels 
sistemes de guix laminat placo, a càrrec d’Aislacat 
de Balaguer.
19.00 h. Taller d’habitatges saludables, com fer una 
façana transpirable i saludable, a càrrec de BigMat 
Ochoa de Balaguer.
19.30 h. Tècniques de relaxació i postures per 
descansar millor, a càrrec de Puri Buitrago Lara 
quiromassatgista organitzada pel Racó dels Somnis 
de Balaguer.
Diumenge 28 d’abril

11.00 h. Taller infantil, a càrrec del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (fins a les 13 h).
13.00 h. Demostració del muntatge d’una junta de 
pistó, a càrrec de tallers Hidrasol de Balaguer.
17.00 h. Demostració sobre la decoració amb relleus 
3D, a càrrec de David Pons de Balaguer.
18.00 h. Repetició del taller de Racó dels Somnis. 
19.00 h. Demostració floral de com confeccionar rams 
i centres, a càrrec de Rapi Plant 1 SLU de la Ràpita.

SECTOR DE L’HABITATGE I CONSTRUCCIÓ

Dissabte 27 d’abril

11.00 h. Canaló d’alvocat amb tàrtar de salmó, mango 
i textures d’alfàbrega, a càrrec de Marçal Solà Roma 
del Restaurant Les Roquetes.
12.00 h. Presentació d’activitats destacades de 
joventut Comarcalada i Encomarca’t, a càrrec de 
l’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera.
13.00 h. Taller de percussió amb Àngel Pereira de 
Turisme Rural La Casa dels Músics. Taller obert 
a qualsevol persona que tingui ganes de tocar 
instruments de percussió (cajón, darbuka i djembé) 
i d’experimentar amb el ritme, el cos i la música. No 
cal saber música, només tenir curiositat i ganes.                
            >>

SECTOR DE LA RESTAURACIÓ I OCI

Dissabte es donarà pas a Fira Q, la XIII 
Jornada Tècnica de la Mel

Jornada tècnica de la Mel

 En el marc de Fira Q, 
enguany es celebrarà la XIII 
Jornada tècnica de la Mel, 
una activitat organitzada 
p e l  D e p a r t a m e n t 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya i 
l’Associació d’Apicultors 
lleidatans.
 La jornada començarà 
a  l e s  0 9 . 3 0  a m b  l e s 
inscripcions i el lliurament 
de la documentació. Durant 
tot el mati hi haurà xerrades 
de diferents especialistes i 
ja serà a les 14 h quan es 
farà el lliurament de premis 
del XII concurs de “Reina de 
Mels”. 

El mateix dissabte es farà el XII Concurs de mels 
“Reina de Mels” a la sala  A de l’altell del pavelló

El sector de l’automoció estarà en una 
carpa annexa al costat del pavelló

Automòbils a la Fira

 El sector de l’automoció 
ocuparà per tercer any 
c o n s e c u t i u  u n  e s p a i 
important dins el marc de 

Fira Q.
 L e s  m a r q u e s  m é s 
representatives d’aquest 
s e c t o r  e s  t r o b a r a n 

exposades en una carpa  
t o t a l m e n t  t a n c a d a  i 
decorada com una ampliació 
del pavelló on presentaran 
les darreres novetats i 
aniran acompanyades de 
preus competitius i tancats 
pensats especialment per 
oferir-los a tots els visitants 
de Fira Q.
 E ls  concess ionar is 
estan preparant la millor 
col·lecció d’automòbils 
per satisfer les diferents 
necessitats dels possibles 
compradors i presentant 
les novetats de cada marca 
automobilística, convertint-
se en un saló Q dedicat al 
motor. 
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Dissabte 27 d’abril

16.30 h. Vitrall en rebosteria a càrrec d’Antònia Molina 
de la Tata Dolça de Balaguer.
17.30 h. Presentació d’un plat del restaurant “El 
Claustre”, a càrrec del xef Bobby Cabral del Monestir 
de les Avellanes.
18.30 h. Aperitius contemporanis, a càrrec del 
Restaurant Tastet del Reng de Balaguer.
19.30 h. La Cuina de Cal Xirricló.

Diumenge 28 d’abril

11.00 h. Presentació i elaboració de “Les galtes 
del millo, sense feina”, plat elaborat pel cuiner 
Toni Punyet del Restaurant la Nova FontBlanca de 
Balaguer.
12.00 h. Demostració de cuina ràpida, fàcil i saludable, 
a càrrec d’Alba Ferrer de Tupperware de Lleida.
13.00 h. Tast guiat d’Elixirs de Ponent amb licors 100% 
naturals, a càrrec d’en Gerard Barsalà.
16.30 h. Elaboració d’un pastís mousse de cappuccino 
amb nata, a càrrec de la Gastroblocaire Dolors Mateu.
17.30 h. Taller de com decorar centres de taula a càrrec 
de l’staff Finca Divina Pastora de Balaguer.
18.30 h. Final del V concurs de cuina de proximitat Fira 
Q Balaguer “De la nostra terra al plat”, organitzat per 
l’Associació Gastrobar i l’Associació de Comerciants 
de Balaguer. 

SECTOR DE LA RESTAURACIÓ I OCIEnguany els més petits tindran el seu 
propi espai de joc amb una ludoteca

 Enguany s’ha pensat en 
un espai pels infants (de 4 
a 12 anys), perquè puguin 
jugar i fer tallers mentre els 

seus pares visiten la Fira 
tranquil·lament. Hi haurà 
un servei de ludoteca  amb 
monitors especialitzats.

Dissabte, aprendran a cosir 
a càrrec de Brodats Paquita 
(11 h), podran fer un drac ( a 
les 12 i a les 13 h) o un barret 
monstruós amb materials 
reciclats (a les 17 i les 18 
h) així com  un taller de 
salut bucodental a càrrec de 
l’Institut Dental La Noguera 
(19 h).
 Diumenge, podran fer 
una flor de primavera (a les 
11 i a les 13 h), xapes perso-
nalitzades amb Fotomaton 
Ponent de Térmens (12 h), 
per la tarda Brodats Paquita 
ensenyarà als més petits 
a cosir (17 h) i després es 
farà un taller amb material 
reciclat, de fer un cuc amb 
oueres (18 i 19 h).
 L’espai de ludoteca és 
un espai amb places limi-
tades i estarà obert de 10 a 
20.30 h els dos dies.Espai de Fira Q per als més petits

Aquest servei funcionarà com un espai on es podran 
quedar els infants mentre els pares visiten la Fira



8 >> B A L A G U E R

Dissabte 27 d’abril

10.30 h. Elaboració d’un iogurt de cabra i posterior 
tast, a càrrec de Formatges Vilavella de Basturs.
11.30 h. Degustació de productes gourmet naturals i 
saludables, a càrrec de Torrons i Mel Alemany d’Os 
de Balaguer.
12.30 h. Maridatge de formatges de cabra ecològics 
amb melmelada, a càrrec de Aubagueta Formatges 
Ecològics de Biosca.
12.30 h. Tast de cerveses  artesanes, a càrrec de Cer-
vesers Artesans de la Noguera.
16.30 h. L’evolució de la carn de vedella. Elaboració 
d’un plat amb la vedella del Baró de Balaguer, cuinat 
pel xef Enric Millà Novau, del Dien de Vallfogona.
17.30 h. Presentació del distintiu Noguerament Bo, 
que promociona i distingeix els productes agroali-
mentaris produïts o elaborats, transformats i enva-
sats en la Noguera, a càrrec de la Sra. Gemma Corta-
da, gerent del GAL Noguera-Segrià Nord, de la Sra. 
Rosa Mª Armengol, cap de l’Oficina Comarcal de la 
Noguera del departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya 
i d’una representació dels productors del Projecte.
18.30 h. Degustació de melmelades FRUCTUMcat 
de Gerb. Taller de cuina amb l’elaboració de galetes, 
terrines de mil fulles combinades amb melmelada.
19.30 h. Degustació de formatge de cabra i vi del ce-
ller del Montsec, a càrrec de Formatgeria de Clua de 
Meià.

Diumenge 28 d’abril

10.30 h. Elaboració de panadons, a càrrec de Lo Més 
Bo de Lleida de Mollerussa.
11.30 h. Elaboració de girella, farcit de corder típic del 
Pirineu, a càrrec de Xolis d’Adons.
12.30 h. Tast d’olis, a càrrec de l’Associació de Molins 
d’Oli de la Noguera.
13.30 h. Marcona salada empebrada a càrrec de Casa 
Ros d’Agulló.
16.30 h. Elaboració d’una coca de samfaina a càrrec 
de Lo Més Bo de Lleida de Mollerussa.
17.30 h. Elaboració d’un paté de fruits secs a càrrec 
d’Embotits Fart d’Olla de Lleida.
18.30 h. Tast d’Olis a càrrec de Gabriel Alsina 
d’OliCastelló Alsina since 1879.
19.30 h. Tast de vins a càrrec de casa Patau de 
Menàrguens.

SECTOR PRODUCTE DE PROXIMITATBalaguer estrena una Oficina de Turisme 
remodelada i nous mapes turístics

Oficina de Turisme remodelada

 L’Oficina de Turisme, 
ubicada al hall del Museu 
de la Noguera, ha estat 
remodelada en la segona 
f a s e  d e l  p r o j e c t e  d e 
“Millora de l’accessibilitat 
del turisme cultural a la 
Balaguer Medieval”, un 
p r o j e c t e  q u e  e s t a v a 
subvencionat amb la taxa 
turística de la Generalitat. 
Aprofitant aquesta millora 
també s’han presentat 
els nous mapes turístics 
de la ciutat, uns mapes 
més dinàmics i on estan 
senyalats els principals  
trets turístics de la ciutat, 
així com els equipaments i 
serveis.

S’han presentat els mapes turístics de la ciutat
coincidint amb les vacances de Setmana Santa

Setmana d’Eco canvi i tradicions al Reforç 
Educatiu de Càritas Balaguer
 Els alumnes de Reforç 
Educatiu han fet un taller 
d’elaboració de bosses de roba 
amb samarretes utilitzades on 
el  Programa Càritas Eco “No 
podem ocupar-nos del medi 
ambient sense ocupar-nos de 
les persones”, han treballat 
la manera de reciclar, reduir 
i reutilitzar materials. També 
han gaudit de les tradicions 
catalanes per Setmana Santa 
amb l’elaboració de mones 
amb el mestre pastisser Pepe 
Daza. Taller de reciclatge
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 El passat diumenge dia 
14, es va organitzar la 6a edi-
ció de la Freestyle Dance Ba-

laguer al teatre municipal. 
Un èxit de participació i pú-
blic en ambdues jornades, 

amb les categories infantil i 
júnior I al matí, i les júnior II 
i sènior per la tarda, que no 
van decebre el nombrós pú-
blic que va omplir el Teatre 
Municipal de Balaguer. Amb 
un total de 30 grups, més 
de 400 dancers i 12 escoles, 
mostrant un excel·lent nivell 
d’execució i justificant la 
moda que s’està portant 
d’aquesta modalitat de ball 
en els més joves; des de 
Balaguer mateix es va poder 
comptar amb la participació 
de les 4 escoles: La Xeme-
neia, l’Escola Municipal de 
GR, Idansa i la companyia 
de dansa Montse Miret.

Participants al Freestyle Dance BLG

Finalitza el segon curs de català per a 
no catalanoparlants a Balaguer
 El passat 28 de març 
va tenir lloc l’última sessió 
del curs de català per a no 
catalanoparlants, que van 
seguir una quinzena de 
persones  de procedències 
diverses. Els alumnes a part 
de les classes dos dies per 
setmana als matins, van 
fer una sortida al Museu de 
l’Or i una celebració de fi de 
curs.
 El curs va començar al 
gener i ha tingut una durada 
de 45 hores.

 L’ a j u n t a m e n t  d e 
Balaguer ha presentat 
les diferents actuacions 
previstes en el programa 
Treball als Barris que 
donarà feina a 29 persones. 
Es tracta d’una iniciativa 
que s’emmarca en el 
programa de suport als 
territoris amb majors 
necessitats de reequilibri 
t e r r i t o r i a l  i  s o c i a l . 
L’objectiu és intervenir 
d’una manera prioritària 
en aquells barris i àrees 
urbanes que requereixen 
una atenció especial de 
l’Administració per tal de 
millorar-les des del punt de 
vista ocupacional, social i 
econòmic, amb l’objectiu 
de contribuir a l’equilibri 
social i territorial.
 Es realitzen dos tipus 
d’actuacions: l’ocupacio-
nal, destinada a les perso-

El nou programa de Treball als 
Barris donarà feina a 29
persones demandants de feina

nes residents del Centre 
Històric i inscrites com a 
demandants d’ocupació 
no ocupades. Els projec-
tes que es duran a terme 
són: Enjardinament d’Es-
pais (3 persones), Acom-
panyament a la gent gran 
del centre històric  (5 per-
sones), Restauració de 
les façanes del C/Arços, 
C/Torrent, C/Botera, C/
Cadena (16 persones), 
Agents cívics/ques (4 per-
sones).
 L’altre tipus d’actu-
ació són les actuacions 
professionals, sense re-
quisit de lloc de residèn-
cia. En aquest cas, hi hau-
rà  2 educadors/es socials, 
1 coordinador/a d’obres, 1 
tècnic de turisme familiar 
i 1 coordinador/a figures 
agents cíviques i acom-
panyament a la gent gran.

Més de 400 dancers en el Freestyle Dance 
Balaguer celebrat el passat dia 14

Alumnes participants

El programa tindrà actuacions al carrer de la Botera
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 L’ajuntament de Cubells 
restaura la porta de fusta de 
la portalada de l’església 

de Santa Maria del Castell, 
l’únic edifici conservat que 
formava part de l’antic re-

cinte del Castell de Cubells.
 L’actuació consistirà 
en la seva conservació i 
rehabilitació, una actuació 
important ja que la fusta es 
troba deteriorada degut al 
pas dels anys.
 L’actuació s’està duent 
a terme durant aquest mes 
d’abril. La rehabilitació està 
subvencionada per l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs.
 Aquesta remodelació 
dignificarà l’església i po-
sarà en valor aquest llegat 
religiós, històric i cultural. 
Es podrà estrenar durant 
les celebracions religioses 
de Setmana Santa.

Portalada de Santa Maria del Castell

 El passat 24 de març 
una cinquantena de  veïns 
de Tartareu van poder 
retrobar-se amb els escuts 
del Castell de Tartareu, 
molt apreciats per tots ells.
 La troballa dels escuts 
va ser durant l’excavació 
arqueològica de l’estiu 
del 2005, a càrrec del Sr. 
Javier Escuder i la Sra. 
Marta Monjo, arqueòlegs, 
acompanyats d’estudiants 
i voluntaris del mateix 
poble.
 A l  c a s t e l l  d e 
Tar tareu  s i  han  fe t 
treballs d’arqueologia i 
reconstrucció de l’any 
2000 fins l’actualitat,  
impulsats pel Patronat 
Cultural de Sant Miquel i 
recolzats per l’Ajuntament 
de Les Avellanes i Santa 
Linya i la Diputació de 
Lleida.

Tartareu fa fer una presentació 
de dos escuts del Castell trobats 
en les últimes excavacions

Presentació de les dos peces trobades

Les darreres excavaci-
ons han constatat les 
reduïdes dimensions del 
castell, fet que porta a 
pensar que, en època is-
làmica, tingué funció de 
torre de guaita sense mu-
ralla. La principal funció 
del Castell era purament 
estratègia i de control de 
la vall. Mantindria el con-
tacte visual amb altres 
assentaments, Alberola 
vella, el Castell d’Os i la 
Torreta de les Avellanes. 
Aquests castells estan 
situats resseguint el re-
corregut del Riu Farfa-
nya, que connectaria el 
Montsec amb la Medina 
de Balaguer. Aquestes 
dos peces datades del 
segle XVI, es podran visi-
tar al Centre de Dinamit-
zació a Tartareu (davant 
l’Església).

Cubells restaura la porta de fusta de
l’església de Santa Maria del Castell

OliCastelló posa al mercat una nova 
xocolata amb oli d’oliva verge extra
 L’empresa nogueren-
ca OliCastelló ha posat al 
mercat una nova xocolata 
elaborada amb el seu oli 
verge extra de qualitat.
 Es tracta d’una tauleta 
de xocolata negra amb un 
70% de cacau, i una altra de 
90% de cacau amb taronja 
confitada, totes elles d’una 
altíssima qualitat gastro-
nòmica. Les xocolates es 
poden adquirir en diferents 
centres comercials i a la bo-
tiga de Castelló de Farfanya. La nova xocolata d’OliCastelló

PUBLIREPORTATGE
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 El passat 4 d’abril es va 
celebrar a les instal·lacions 
esportives de Balaguer, la 
XI Trobada d’Escoles Rurals 
de la Noguera, organitzada 
pel Consell Esportiu de 
la Noguera, amb la gran 
implicació dels mestres 
d’Educació Física.
 Hi van participar un 
total de 300 alumnes de Ci-
cle Superior, vinguts d’una 
trentena de centres dife-
rents de la comarca de la 
Noguera.Una de les activitats de la trobada

La botiga de mobles Vicent Solé Mobiliari 
de Bellcaire està de liquidació
 L’empresa de mobles 
situada a Bellcaire d’Urgell 
està liquidant els seus úl-
tims productes d’exposició 
per a la seva renovació amb 
la nova línia de mobiliari. 
En ella hi podran trobar bu-
taques relax, habitacions, 
juvenils, menjadors, mobles 
auxiliars,  tot d’alta qualitat 
i a uns preus realment de 
liquidació.
 A partir d’ara es podrà 
trobar a Vicent Solé Mobi-
liari nous dissenys, noves 
col·leccions, mobiliari molt 
diferent de l’actual i que 
serà un nou èxit aquest any 
2019.
 Grans productes inno-

 Els propers dies 27 i 
28 d’abril, Os de Balaguer 
acollirà la XXXII edició de 
la Trobada de Campaners i 
la XXI Fira de la Campana.
 Els actes començaran 
dijous a la nit amb la fosa 
de la campana al forn a 
peu de torre, de la mà 
del mestre fonedor Abel 
Portilla. Ja serà divendres 
quan a les 21h es farpa la 
inauguració de la festa 
dels campaners amb 
l’espectacle “Ludens In 
Malignum Castrum”, festa 
i mística de les campanes.
 Al dissabte al mati 
a partir de les 10.15 h 
es farà el 2n Simposi de 
campanes, campaners 
i campanars, fent tocs 
manuals de campana. Per 
la tarda es farà el bateig 
dels nous gegants d’Os 
de Balaguer. Seguit de 

Os de Balaguer prepara la XXXII
Trobada de Campaners i la Fira 
XXI de la Campana els dies 27 i 28

Església d’Os de Balaguer

la presentació del llibre 
“Campanes i campanars 
de la Garrotxa”, escrit per 
Xavier Pallàs, director de 
l’Escola Municipal de 
Música d’Olot.
 El diumenge i durant 
tot el mati es farà la fira de 
la campana pels carrers 
del poble, amb la mostra 
d’oficis i activitats per 
als més menuts. Ja serà 
a les 10 h, quan es farà la 
rebuda als campaners i 
l’entrega de credencials, 
a continuació xocolatada 
per tothom. A les 12 h 
es farà un toc especial 
per la democràcia i la 
llibertat i descoberta de 
la Campana. A les 13 h 
es farà la missa popular. 
La  fes ta  s ’acabarà 
amb un dinar popular 
i  l ’ h o m e n a t g e  a l s 
campaners.

Balaguer acull la XI Trobada Esportiva 
d’Escoles Rurals de la Noguera

Alguns dels productes en liquidació

PUBLIREPORTATGE

vats i modernitzats per a tot 
tipus d’espais. 
 Tots els productes de 
liquidació es poden trobar  

al centre d’exposició situat 
a Bellcaire d’Urgell o bé 
des de la pàgina web: www.
vicentsole.com 
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Més de 150 professionals en la II Jornada 
de Serveis Socials Bàsics de la província

 El passat 11 d’abril va 
tenir lloc al Monestir de les 
Avellanes, la 2a Jornada de 
Serveis Socials Bàsics de 
les Terres de Lleida, amb 
una participació de més de 
150 treballadors i treballa-
dores socials i un comitè 
d’experts. 

 Una trobada que és 
bianual i enguany estava 
organitzada per l’Àrea de 
Serveis Socials del Consell 
Comarcal de la Noguera, la 
jornada, amb el títol “#fa-
mílies #comunitats #ser-
veissocials” es va centrar 
en el propòsit dels Serveis 

Socials de cuidar les relaci-
ons familiars i comunitàries 
enteses com un bé de la 
societat.
 Una sèrie d’activitats, 
entre conferències i tallers  
durant tot el mati. Després 
de dinar es van fer les tau-
les d’experiències, on es 
compartien projectes, com 
el programa Anys i Panys 
de l’equip de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la 
Noguera, així com també el 
Family Group Conference del 
Consell Comarcal d’Osona.

 El Consell Comarcal 
de la Noguera s’ha adherit 
a  la  commemoració 
del Dia Internacional 
del Poble Gitano, i ha 
presentat el programa de 
mediació sociocultural 
p e r  c o n t r i b u i r  a  l a 
millora de la inclusió 
de la població gitana 
en tots els àmbits de 

El Consell s’adhereix al Dia
Internacional del poble gitano

Commemoració del dia Internacional del poble gitano

l’acció social, amb la 
incorporació a l’Àrea de 
Serveis Socials  d’una 
mediadora sociocultural.
 Des dels  Ser veis 
Socia ls  de l  Consel l 
C o m a r c a l  s ’ e s t a n 
dissenyant diferents 
actuacions per treballar 
amb la comunitat gitana 
de la Noguera.

II Jornada dels Serveis Socials Bàsics

Aquesta trobada és
bianual i enguany estava 
organitzada pels Serveis 
Socials del Consell
Comarcal de la Noguera
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

L’escultura que el franquisme col·locà al 
Mercadal serà a la Biennal d’Art de Venècia

 L’escultura que el fran-
quisme va instal·lar a la plaça 
del Mercadal, una obra de l’es-
cultor Genaro Iglesias i que va 
estar a la plaça fins que hi va 
haver el primer alcalde de la 
democràcia, viatjarà la setma-
na que ve a la Biennal d’Art de 
Venècia després de l’interès 

mostrat pels responsables 
del pavelló català en aquesta 
biennal.
 El franquisme va encarre-
gar la peça a Genaro Iglesias, 
un artista barceloní que havia 
militat en el bàndol republicà i 
que es va instal·lar a Balaguer 
perquè la dictadura li havia 

imposat un exili forçós a 150 
km de casa per la seva condi-
ció de “no addicte al règim”. 
Les ordres de Governació eren 
que l’escultura havia de repre-
sentar a un soldat agenollat, 
amb un fusell a la mà i besant 
una gran bandera. No obstant 
això, Iglesias, els pares del 
qual havien estat afusellats 
durant la Guerra Civil, va de-
cidir contradir les directrius i 
forçar una reinterpretació de 
l’escultura. En lloc d’un militar 
va recrear a un pagès descalç 
que subjectava una aixada 
amb la mà esquerra i que be-
sava agenollat una bandera 
indeterminada.
 Una escultura de bronze 
que l’ajuntament ha decidit 
conservar i restaurar, un pro-
cés que, segons el conserva-
dor i restaurador, Ramon Solé, 
es farà en dos fases.

Ramon Solé restaurarà l’escultura

M’arrapo a tu 
que ets part de casa meva
i et sento sempre a punt 
tot just arribo, 
talment com quan me’n vaig.
Dissols la soledat
i fons llargues esperes,
com un rellotge vell a la paret
o el crit esgarrifós d’un animal 
lla del desert que crida en va.
Com un presoner sol, esperes l’hora
que torni quan em plagui de tornar.
Retens les calideses
i vetlles els matisos de l’escalf
igual si vinc gelat com si a l’estiu
fa pena d’acollir-me amarat,
humit i llefiscós.
M’arrapo a tu, sofà lleial,
i aclamo cada dia el teu servei
i a aquell que t’inventà, malgrat ho fes,
només perquè era un manta.
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Balaguer s’omple de roses i llibres pels 
diferents carrers per celebrar Sant Jordi

 Aquest passat 23 d’abril 
diada de Sant Jordi, Bala-
guer es va omplir de roses 
i llibres pels carrers de la 
ciutat. Es van organitzar 
diferents actes durant tota 
la jornada. Presentacions 
de llibres, així com tallers 
per als més petits.

 L’Associació de Comer-
ciants 2021 sortejava entre 
les compres fetes als es-
tabliments associats, un 
sorteig d’un cap de setmana 
romàntic.
 Per la tarda, a la plaça 
Mercadal es va comme-
morar el Dia Internacional 

de la Dansa, amb repre-
sentacions de les diferents 
escoles de dansa i grups de 
diferents modalitats de ball 
de la ciutat.
 També l’Associació de 
Comerciants del Centre 
Històric, van preparar acti-
vitats per la diada com una 
ballada de sardanes, un 
taller de sardanes pels nens 
i nenes. També van donar 
coca i moscatell.
 Durant els dies previs 
a Sant Jordi i fins a finals 
de mes, s’ha pogut veure 
per diferents aparadors de 
botigues i negocis de la ciu-
tat, fragments de poemes, 
contes  o novel·les, una 
iniciativa d’El Cigonyal que 
pretenia apropar la litera-
tura i que els carrers fossin 
com una gran biblioteca a 
la nostra ciutat.

Sant Jordi al Passeig de l’Estació

 El passat 30 de març 
la promoció de 1978/79 
que va cursar 8è d’EGB a 
Gaspar de Portolà, es van 
trobar per recordar i reviure 
la finalització de l’EGB en 
aquest centre escolar.
 La trobada va aplegar a 
més de 40 persones, entre 
alumnes i professors, i va 
comptar amb una visita 

Trobada d’exalumnes de Gaspar 
de Portolà 40 anys després

Promoció del 1978/79 de Gaspar de Portolà

al centre per veure les 
noves instal·lacions, i un 
passe de diapositives molt 
divertit i amè recordant 
les diferents excursions i 
esdeveniments d’aquells 
anys.  La trobada va 
finalitzar amb un sopar 
per commemorar la diada 
i el retrobament de vells 
companys d’estudi.
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 El Camp Municipal de 
Balaguer ha acollit durant 
els dies 15, 16, 17 i 18 d’abril 
el Campus de Setmana 
Santa organitzat pel CF 
Balaguer.  Una seixantena de 
jugadors de les categories 

Classificació
Primera divisió

Catalana
1. Viladecans ...............54
2. Manresa ...................53
3. Montañesa ...............51
4. Andorra ....................51
5. Igualada ...................49
6. Mollerussa ...............47
7. Vilanova Geltrú .......46
8. Tàrrega .....................40
9. Almacelles  ..............40 
10. UD Vista Alegre ....37
11. Gavà ........................35
12. Júpiter ....................34
13. Lleida B ..................33
14. Sant Ildefons .........31
15. Borges Blanques  .31
16. Cambrils ................26
17. Rapitenca ...............22
18. Balaguer  .............. 15

Propers encontres

28/04/2019 
Camp Municipal

de Balaguer
Balaguer| Júpiter

05/05/2019
Camp Municipal

d’Almacelles
Almacelles| Balaguer

Amb l’última derrota contra el Manresa, 
el CF Balaguer s’enfonsa definitivament

 L’equip de la Noguera ja 
te posada més la mirada a la 
propera temporada que a la 
que encara s’està jugant.
 El Balaguer no va ser 

rival pel Manresa, malgrat 
que el primer gol va trigar 
vint-i-quatre minuts a arribar. 
La primera ocasió per obrir el 
marcador la va tenir David 

Foto: CE Manresa / Una jugada del partit

Més de seixanta jugadors han participat al 
Campus de Setmana Santa del CF Balaguer

Foto de grup del Campus

Sánchez, que va afusellar la 
xarxa visitant.(9’). El domini 
manresà no ofegava el Bala-
guer però sí que era evident. 
La culminació del joc d’atac 
dels deixebles d’Andreu 
Peralta arribaria als 24’ arran 
d’una passada filtrada per 
Joel Priego no va perdonar, 
sol davant Alfred, i feia el 
segon gol.
 Només es portava un 
minut de la segona part quan 
David Sánchez feia el seu 
segon gol de la jornada, pos-
sant al marcador un resultat 
que el Balaguer no donava 
senyal d’intentar superar.
 Al minut 68 Joel Priego va 
agafar el camí del mig i es va 
plantar tot sol davant Alfred; 
un xut subtil i ajustat al pal 

‘Baby’ fins a Infantil han 
participat durant aquests 
dies als entrenaments 
organitzats pel nou equip 
de coordinació del club de 
la capital de la Noguera. 
 E l s  e n t r e n a m e n t s 
c o m b i n e n  a c t i v i t a t s 
lúdiques, com un camp 
d e  f u t b o l  i n f l a b l e ,  i 
exercicis centrats en la 
tècnica individual i el joc 
de possessió. El Campus 
està ideat amb l’objectiu 
de poder oferir sessions 
d ’entrenament  durant 
l’aturada de la competició 
i les vacances escolars tant 
a jugadors vinculats amb 
el club com a participants 
d’altres entitats esportives 
del territori. 

El Campus de Setmana 
Santa del CF Balaguer ha 
estat dirigit a jugadors 
de les categories “baby” 
fins a infantil

esquerra defensat pel porter 
visitant significaria el 4-0.
 Com va passar després 
del primer gol, el Manresa va 
adormir una mica el partit. Si 
més no, aquesta és la sensa-
ció que va donar, malgrat que 
les mirades dels jugadors 
blanc-i-vermells seguien 
estan posades a la porteria 
rival. En una de les poques 
accions d’atac del Balaguer 
fins aquell moment, arribaria 
el gol de l’honor per l’equip 
de La Noguera. Pol Busquets 
va sortir fins el balcó de l’àrea 
per rebutjar una pilota aèria, 
però el seu refús va quedar 
curt, un parell de metres 
fora de l’àrea; el segon refús 
va quedar novament curt 
i a peus d’Hicham, qui a 
porta buida va enviar un xut 
col·locat que, malgrat que 
Sergi Soler va estar a punt 
de neutralitzar sota pals, va 
significar el que seria defini-
tiu 4 a 1 (76’).
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 El tennista balaguerí 
Antonio Carreño es va pro-
clamar aquest cap de set-
mana, campió del Torneig 
Memorial Alberto Vizcaino 
del Club Tennis Barcino, al 
vèncer en la final a Manel 
González per 6/3 i 6/1, i ha-
ver eliminat en semifinals a 
Enric Vidiella per 6/3, 6/3.
 Amb aquesta victòria 
suma 80 nous punts i es 
manté en el lloc 23 del ràn-
quing mundial per a ma-
jors de 80 anys.Antonio Careño

El proper 4 de maig es farà a Balaguer la 
final mini territorial d’escoles de bàsquet
 El proper dissabte 4 de 
maig, la Federació Catala-
na de Bàsquet amb la col-
laboració de l’Ajuntament 
de Balaguer i el Club Bàs-
quet Balaguer, celebraran 
a les instal·lacions esporti-
ves municipals del pavelló 
1 octubre i del pavelló poli-
valent d’Inpacsa, la 14a tro-
bada final de les escoles de 
bàsquet a nivell territorial.
 Una competició i una 
festa de clausura de la tem-
porada per a tots els espor-
tistes de la cistella petita, 
en la que s’espera més de 
1200 participants amb els 
respectius 2500 acompa-
nyants.

 Els propers dies 26 i 27 
d’abril, Àger celebrarà la 
Montsec Ultra Trail  oferint 
un recorregut de 98 km 
en el cas de la Ultra Trail, 
amb un desnivell acumulat 
de 7.000 metres positius, 
43 km la Marató, amb un 
desnivell de 3.000 metres 
positius, i 21 km de la 
mitjana, amb 800 metres 
de desnivell positius, 
es tracta d’una prova 
competitiva amb exigència 
física, en modalitat de 
semiautosuficiència, que 
transcorre per camins i 
senders de muntanya de les 
comarques de la Noguera 
i el Pallars Jussà, amb 
l’objectiu d’efectuar-la en 
una sola etapa (non-stop) 
i amb un temps màxim de 
26 hores en el cas de l’Ultra 
Trail. La cursa és puntuable 
per al Campionat del Món 

Els propers 26 i 27 d’abril es
celebrarà la Montsec Ultra Trail 
d’Àger de 98, 43 i 21 km

Presentació de la competició

d’Ultra Trails.
 L’objectiu de la Mont-
sec Ultra Trail és gaudir 
de paisatges i racons in-
sòlits per la comarca de 
la Noguera i el Pallars 
Jussà, camins de la Ser-
ra del Montsec, serra del 
Montsec d’Ares i de l’Es-
tall, Àger, Alsamora, Rú-
bies i per l’entorn natural 
del congost de Mont-re-
bei, una de les rutes més 
espectaculars de Catalu-
nya.
 La competició –que 
en edicions anteriors ha 
anat creixent en inscrits– 
espera que enguany 
s’arribi als 300, tenint en 
compte que es tracta pos-
siblement de la Ultra Trail 
més dura i exigent del ca-
lendari, amb un percen-
tatge de ‘finishers’ que tot 
just arriba al 40 per cent.

El tennista balaguerí Antonio Carreño 
campió del Torneig del Club Tennis Barcino

Signatura del conveni

 La principal atracció 
serà els diferents partits de 
competició que es dispu-
taran entre els més de 12 

camps que es disposaran 
a ambdues instal·lacions; 
i les activitats complemen-
tàries.
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 El passat 6 d’abril, 
l’equip del Prebenjamí A 
del Club Futbol Sala Bala-

Equip prebenjamí A del CFS Balaguer Vedruna

Aurembiaix Pifarré del CEN Balaguer al
Campionat estatal Open Primavera 
 Aurembiaix Pifarré del 
CEN Balaguer participà al 
Campeonato de España 
Open Primavera Junior y Ab-
soluto de natació a les instal-
lacions CN Sabadell, acon-
seguint en la prova dels 1500 
lliures la 7a posició júnior 
del 2003 i 2a catalana, en els 
400 lliures 10a en la mateixa 
categoria i 3a catalana, en 
200 lliures 17a estatal i 5a ca-
talana i finalment en els 100 
lliures a aconseguit la 19a 
posició estatal i 3a catalana.

 Durant les vacances 
de Setmana Santa es van 
celebrar els Campionats 
de Catalunya per Edats 
a Valls (Tarragona) amb 
la participació de més de 
450 esportistes i de més 
d’un centenar de clubs 
de tennis taula d’arreu 
de Catalunya, competint 
en diferents categories, 
tant en masculina com 
en femenina individual 
així com en masculina i 
femenina per equips.
 E l  CT T  Ba laguer 

Gemma Lladonosa i Vinyet Solans 
or i plata sub 21 als Campionats 
de Catalunya per edats a Valls

Gemma Lladonosa i Vinyet Solans al podi

va prendre part a les 
diferents modalitats 
de juvenils i sub21. En 
juvenils va aconseguir 
l a  5 a  p o s i c i ó  p e r 
equips, però va ser a la 
categoria sub21 on van 
aconseguir els resultats 
més destacables, ja que 
les jugadores juvenils 
G e m m a  L l a d o n o s a 
i  Vinyet Solans van 
aconseguir l’or a la prova 
de dobles i la plata a la 
d’equips. A dobles es 
van desfer a semifinals 
de Judith Gutiérrez i 
Marta Peñarando, del 
CTT Ripollet, i a la final 
de Claudia Curquejo i 
Elisabeth Cabanas, del 
CTT Cassà. A la prova 
d ’equ ips  van  ced i r 
davant el CTT Calella, 
per fer-se amb la plata.

L’equip del prebenjamí A del CFS Balaguer 
Vedruna es proclama campió de la lliga

Aurembiaix Pifarré del CEN Balaguer

guer Vedruna, es procla-
mava matemàticament 
Campió de Lliga, després 

de superar al CFS Corbins 
per 1 a 6, a falta de 3 jorna-
des per finalitzar la compe-
tició.
 Després d’aconseguir 
el Campionat, amb una 
temporada quasi perfecta, 
ja que han guanyat tots 
els seus partits menys un 
d’ells, deixant el segon 
classificat a 8 punts de di-
ferència, l’equip de Dani 
Utgé i Pere Calvet, disputa-
ran la Copa Catalunya, una 
competició que es jugarà 
amb rondes eliminatòries, 
en la que s’enfrontaran els 
campions dels diferents 
grups de tota Catalunya. Les balaguerines van 

aconseguir l’or a la 
prova de dobles i la 
plata a la prova per 
equips
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El Cudós Consultors CB Balaguer
aconsegueix dos importants victòries

 L’encontre del passat 7 
d’abril a la pista de l’AESE, 
començaria amb molt poc 
encert pels dos equips, on 
les locals plantejaven un 

partit molt dur, amb molts 
contactes i una defensa molt 
tancada i les grana no tro-
baven espais. Encert que 
trobarien al segon període, i 

Les noies del Cudós Consultors CB Balaguer

que aprofitarien per marxar 
al marcador per 15-28. 
 A la represa les visitants 
van canviar el seu planteja-
ment defensiu, i la distància 
al marcador es va anar es-
curçant, fins que a manca de 
dos minuts el partit tornava 
a estar igualat, i les grana 
necessitaven la victòria en un 
final ajustat  (40-44) per agafar 
confiança en aquest sentit, i 
així va ser, amb un triple de 
Cristina Andrés primer i una 
cistella de dos punt de Júlia 
Soteras després les grana 
tancarien el partit i s’endurien 
una valuosa victòria que les 
deixa ja amb la permanència 
virtualment assegurada.
 Per altra banda, les ba-
laguerines van rebre el 13 
d’abril al CB Esplugues, un 
equip necessitat de victòries 
per al·ludir el descens directe. Una instantània a la pista de l’AESE

Les balaguerines ja estan matemàticament salvades 
a falta de quatre jornades per acabar la lliga

Amb la derrota del SESE, el 
Balaguer certificava la perma-
nència matemàtica minuts 
abans de l’encontre, però 
lluny de relaxar-se, l’equip 
buscaria acabar el partit amb 
bones sensacions i amb una 
victòria més a la taula classi-
ficatòria.
 Després d’un inici dubtós, 
amb una defensa poc dura, 
el Balaguer va prémer l’ac-
celerador a nivell defensiu i 
a mitjans del segon període 
provocaria la primera esca-
pada en el marcador. En la 
segona part les locals van fer 

un excel·lent joc col·lectiu. 
Finalment, un parcial de 13-1 
deixaria el partit vist per sen-
tència i el Balaguer sumaria 
una victòria més (75-55), que 
a manca de quatre jornades 
de lliga les deixa matemàtica-
ment salvades, i amb encara 
un petit fil d’esperança per 
lluitar per les posicions que 
donen accés a la final a 4. Tot i 
ocupar la 7a posició, les grana 
es troben a una sola victòria 
de la 2a plaça, on sis equips 
estan immersos lluitant per 
aconseguir colar-se en aques-
ta privilegiada posició.
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L’escriptor Balaguerí Pere Esteve Yusta 
presenta la seva tercera Novel·la

Moment de la presentació del llibre al Consell Comarcal

 Aprofitant la festivitat 
de Sant Jordi, l’escriptor 
de Balaguer Pere Esteve 
Yusta, ha omplert la Sala de 

80 anys de la fi de la Guerra Civil amb 
el llibre “Entre la revolució i la Guerra” 

Portada del llibre

 Amb motiu de la com-
memoració dels 80 anys de 
la fi de la Guerra Civil, l’Ar-
xiu Comarcal de la Noguera 

i el Consell Comarcal de la 
Noguera han publicat el lli-
bre “Entre la Revolució i la 
Guerra: Memòria Gràfica de 

la Guerra Civil a la Noguera”, 
de l’historiador Gerard Costa.
 L’autor fa un recorregut 
gràfic a través de les prop 
de 140 imatges, totes elles 
la Noguera, que il·lustren el 
període de la Guerra, prenent 
com a punt de partida la II 
República i acabant a la im-
mediata postguerra.
 Aquest treball ens expli-
ca un període de la història 
que va ser especialment cru-
ent a la Noguera, on el front 
del Segre s’hi va establir du-
rant 8 mesos en l’anomenat 
Cap de Pont de Balaguer, que 
comprenia des de la zona de 
Vallfogona de Balaguer fins 
al Montsec.

 Com cada any, el 
diumenge desprès de 
Sant Jordi,  els f i l ls, 
descendents i  amics 
del poble de Tragó de 
Noguera es reuneixen a 
les restes del monestir de 
Santa Maria de Vallverd 
per celebrar la Festa 
Major del poble en honor 
de la seva patrona, la 
Mare de Déu del Castell.
 E l  p o b l e  e s  v a 
deshabitar l’any 1962 a 
causa de la construcció 
del pantà de Santa Anna 
i els seus habitants es 
van repartir per tota la 
geografia.
 A i x í  d o n c s ,  e l 
diumenge 28 d’abril , 

Festa Major a Tragó de Noguera 
en honor a la Mare de Déu del 
Castell el proper 28 d’abril

Tragó de Noguera

a partir de les 11.30 h 
al cementiri de Tragó, 
es farà la salutació 
d e l  P r e s i d e n t  d e 
l’Associació i l’Ofrena 
floral al monòlit.
 Cap a les 12.30 h 
del migdia, hi haurà al 
Monestir de Vallverd 
una missa en honor a 
la patrona. En acabar 
es farà el joc del catxo i 
es vendran números per 
la rifa. A les 14 h es farà 
un dinar popular amb 
sortejos i ball amb el 
grup Jalaysa a la carpa.
 Durant tot el dia 
es podrà veure una 
exposició de fotografies 
a càrrec de Miquel Rius.

Plens del Consell Comarcal 
en la presentació de la seva 
tercera novel·la sota el títol 
de “Cercle tancat”.

 Com a les seves anteriors 
obres l’autor desenvolupa 
la trama del llibre entre 
fets històrics e imaginaris 
donant a la narrativa una 
especial  credibilitat.
 En aquesta ocasió uns 
fets aparentment inconexos 
com són l’estavellament 
d’un avió Junker de l’exèrcit 
nazi a Enviny (Lleida) i la 
desaparició d’un camió 
ple d’or de la república 
a Vajol a la província de 
Girona, tenen un nexe comú 
després d’una intrigant 
història que Pere Esteve 
desenvolupa aconseguint 
definitivament tancar el 
cercle.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

 El factor principal 
perquè vagi bé una na-
ció és que no falti treball, 
amb un salari correcte i 
protecció social amb els 
drets d’invalidesa.
 El món del treball ha 
canviat radicalment ha-
vent-hi un atur insosteni-
ble havent-se desenvolu-
pat de forma intermitent 
sense previndre les con-
seqüències i ara les resul-
tats són vigents havent-hi 
infinitat de famílies que 
no arriben a final de mes. 
Què ha passat si és que 
es pot explicar aquesta 
transformació? Sí que 
es pot, perquè degut a la 
mala administració dels 
que corresponia vetllar 
pel bé del país, no han 
caigut en que les males 
gestions al final compor-
ten aquest decaïment.
 Amb un mínim de 
temps, ara volen arranjar 
tot el que han espatllat i 
les presses no donen mai 
resultat. Sí que urgent-
ment es necessita un can-
vi però amb dignitat i no 

S’ha perdut la moral, l’economia i 
l’educació
Francesc Cucurull i Torra
----------------------------------------------------------------------------------------------------

tanta parauleria absurda 
que ens presenten a totes 
hores.
 Oblidem el passat! I 
tinguem confiança de que 
tenim molt per fer, sense 
creure que som els millors, 
tothom té els drets de jus-
tificar-se en les seves cre-
ences però amb dignitat i 
coneixement de causa.
 En general s’està de-
sanimat perquè els ànims 
que aporten ens ensenyen 
una gran incultura i su-
pèrbia i demostren que no 
tenen els valors que reque-
reixen.
 Les lleis no són sagra-
des, ja que es poden canvi-
ar i adaptar els temps que 
amb l’actualitat requerei-
xen.
 Vull expressar el meu 
sentiment per tots els que 
estan privats de llibertat i 
exiliats forçosament, tenint 
cultíssimes ganes de que 
es solucionin aquests pro-
cessos.
 Reaccionem davant les 
eleccions; ens juguem les 
nostres generacions.

 Quan llegireu aquest 
article no vull creure que 
esteu en el dubte de a qui 
votar,  i quan ho hagueu 
fet, sigui a qui sigui, per la 
meva part un aplaudiment. 
Heu complert amb un deu-
te ciutadà. Hem tingut la 
sort tots plegats de  po-
der-ho fer. És el principi i el 
final de la democràcia.
 Jo sempre he dit que 
per a mi la majoria ha de 
manar i els qui no hi estem 
identificats hem d’obeir, 
encara que no ens agradi, i 
poder-ho dir encara que no 
els agradi  als que manen i 
els seus partidaris.
 Però certes coses hem 
criden l’atenció. Aquets 
bons senyors que ens pro-
meten i asseguren que amb 
ells tot anirà millor, quan 
no sigui així, que passarà?. 
No res a ells, a nosaltres 
sí, que tindrem d’afeixugar 
amb les conseqüències de 
la seva mala gestió. A l’an-
tiga Grècia ho feien millor. 
El desterraven en un lloc 
llunyà, sense cap prebenda 
de les “guanyades”, durant 
el seu mandat.
 Es parla molt  de la llui-
ta contra la corrupció. De 
fins i tot, fer desaparèixer 
el diner, mai ho aconsegui-
ran. Té massa motius, mas-
sa motors que la sostenen. 

D’eleccions
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot polític sap que és un 
producte electoral i que ha 
de tenir una doble vida; la 
que presenta com a modè-
lica i la real, que no ha d’es-
tar en coneixement públic. 
I no cal dir res del que no 
es ven dins els partits, i de 
les promeses fetes.
 Si en tot el dit i no dit 
s’ha fet un programa elec-
toral, i han fet un bon tre-
ball de “venta”, el camí pel 
candidat és del tot “transi-
table”. Pot mentir tan com 
vulgui. Així és i  així ho hem 
viscut. 
 Ara s’han entelat les 
relacions entre polítics i 
ciutadans, i la poca con-
sideració que se’ls té és 
del tot merescuda; el seus 
sous i els seus augments 
i les seves “extres”, unes 
vistes i altres “subterràni-
es”, que no corren cap risc, 
doncs amb el temps ja es 
deixaran entreveure ja ben 
legals.
 No cal parlar de la 
solidaritat per qualsevol 
embolicat amb la justícia, 
es ben present sigui amb 
llocs de treball ben pagat 
com a mostra  d’agraïment 
de la nació, de l’Estat o de 
Catalunya. També s’ha vist 
en temps gloriosos de CiU 
(e.p.d), i ara mateix es tor-
na a veure. I més es tenen 

de veure, amb la quantitat 
de gent investigada, que 
potser dema serà encausa-
da. Fa pocs dies trenta-un  
més, d’una sola tacada han 
estat advertits.
 Es diu que sense drets 
no hi ha llibertat. Potser és 
cert, però per a mi trobo 
que en falta una paraula; 
ORDRE. Quedaria més 
rodó: Sense Ordre no hi 
drets i llibertat. Aquesta 
es converteix fàcilment en 
llibertinatge i  en desor-
dre. Potser el que vol, algú 
ben aposentat i alimentat. 
Cap amb metxes i cervell 
maquiavèl·lic que creu  que 
la solució la te ell, i ningú 
mes que ell, “Quan pitjor, 
millor”, és la consigna. Per 
en nom de la democràcia 
establir la pròpia dictadu-
ra. Ja podeu veure en que 
han convertit el Parlament. 
Cada dia es va semblant 
més a una comèdia dolen-
ta i ridícula que vol tocar 
tecles que no li pertoquen 
per donar senyals de vida. 
Però és així que hi voleu 
fer si els enfortiu amb el 
vostre vot. Repenseu-lo. El 
que convé a Catalunya i 
a cada un de nosaltres és 
Pau, Seguretat i Treball. I 
aquets que s’han agafat de 
la mà per anar junts no ens 
ho poden donar, doncs han 
donat probes de que no ho 
pretenen.

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

La família ALBURQUERQUE-EGIDO
davant la impossibilitat de donar les gràcies en persona a tots els que ens vau

acompanyar en el dol per la pèrdua de la nostra estimada

Sra. Basi (A.C.S.)
volem agrair molt sincerament les mostres de condolença i suport rebudes amb motiu

del seu traspàs, a tots els que heu estat al nostre costat.

També volem agrair al personal de la Residència Sant Domènec, i al personal sanitari
el tracte rebut fins a l’últim moment,

així com els serveis rebuts per part de la funerària Sant Josep.
Moltes gràcies.
Balaguer, abril 2019
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 Del 12 de maig al 2 de 
juny tindrà lloc l’Assolellats, 
el 1r cicle de primavera 
d’espectacles familiars als 
parcs urbans de Balaguer, 

un cicle amb la voluntat de 
donar continuïtat a l’Em-
boirats i que els assistents 
coneguin els parcs i jardins 
de la ciutat. 

 Les particularitats de 
l’Assolellats, a més d’anar 
adreçat a públic familiar 
són bàsicament dues: que el 
cicle està ubicat temporal-
ment a la primavera i situat 
físicament als parcs urbans 
de la ciutat de Balaguer i 
la descentralització de les 
activitats.
 El programa començarà 
el diumenge 12 de maig 
amb l’espectacle Mira’t 
a l’esplanada del costat 
del monestir cistercenc de 
Santa Maria de les Fran-
queses. Es tracta d’un joc 
de mirades encreuades en 
una constant recerca de 
l’equilibri, tot oscil·lant, tot 
girant, tot ballant.

Presentació de l’Assolellats

Divendres Sant Balaguer va reviure la 
processó del Sant Sepulcre
 El passat Divendres 
Sant va tindre lloc la 5a edi-
ció de la processó del Sant 
Sepulcre organitzada per 
la Confraria Nostre Pare 
Jesús i Maria Santíssima 
dels Dolors de Balaguer 
conjuntament amb la Par-
ròquia de Balaguer. A les 
deu de la nit les tropes ro-
manes demanaren la vènia 
al president de la confraria, 
i així començà una proces-
só que durà dues hores.
 El públic assistent va 
poder gaudir amb la nova 
talla que s’incorporà en-
guany ala processó: el 
crucificat. Una talla gòtica 

 El proper diumenge 
5 de maig arriba la 4a 
edició de la festa més 
solidària de la ciutat i 
comarca, el Posa’t la Gorra 
amb moltes activitats per 
recaptar diners per la lluita 
contra el càncer d’infants i 
adolescents.
 El cap de setmana 
del 27 i 28 d’abril, en el 
marc de Fira Q, es farà 
la tómbola dels famosos, 
amb molts regals de 
famosos que s’han volgut 
sumar en aquesta festa 
aportant regals signats, 
durant els dos dies.
 Ja serà el diumenge 
dia 5, quan a partir de 
les 9 es farà l’entrega de 
dorsals per la caminada 
i cursa que començarà a 
les 10 h del mati.
 A l  p a r c  d e  l a 
Transsegre i de les 11 a 

El 5 de maig arriba la 4a edició 
del Posa’t la Gorra a Balaguer 
contra el càncer infantil

Posa’t la Gorra 2018

les 14 h, es farà la 4a Fira 
dels Somnis, amb més de 
135 activitats lúdiques i 
educatives distribuïdes 
per temàtiques, destacant 
el passeig dels pobles i el 
bosc dels somnis amb el 
poble encantat.
 Al pavelló Molí de 
l’Esquerrà es farà a partir 
de les 14.30 h el dinar 
solidari, amb sorteig de 
regals i ball fi de festa.
 Una festa solidària 
molt arrelada, que en 
t o t e s  l e s  e d i c i o n s 
anteriors s’han bolcat 
per ajudar en aquesta 
causa. Una festa que és la 
primera font de recursos 
per finançar tots els 
serveis i accions que es 
duen a terme de través 
d’AFANOC i especialment 
per subvencionar la Casa 
dels Xuclis.

Assolellats el 1r Cicle de primavera
d’espectacles familiars en parcs urbans

Processó Divendres Sant

sobre creu barroca portada 
per quatre homes.
 Aquesta Confraria ha 

recuperat la tradicional 
processó de Setmana San-
ta que s’havia perdut.



25<<P U B L I C I T A T



26 >> B R E U S

Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------
ES PRECISA ajudant 
de perruqueria amb 
experiència pels caps 
de setmana.  Raó: 
973451095.
------------------------------------
BAR FLEMING preci-
sa personal pels caps 
de setmana.  Raó: 
629476013.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes particu-
lars d’anglès. Classes 
de conversa, en grups 
reduïts o bé en classes 
particulars. Informa’t 
ja, sobre els horaris 
disponibles i sense 
cap compromís, al te-
lèfon: 650422582.
-----------------------------------
ES PRECISA CAM-
BRERA per servir a 
terrassa  en una ca-
feteria al Passeig de 
l’Estació, 29 de Bala-
guer. Portar Currícu-
lum personalment. 
Raó: 602945736.
-----------------------------------
REPASSOS de llen-
gua anglesa (en cur-
sos de Primària, ESO 
i Batxillerat). Raó telè-
fon: 698383277.
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a la Pineda (Salou), 
costat platja, amb vis-
tes al mar i Port Aven-
tura. Pàrking tancat, 
piscina, a/a, rentavai-
xelles. Tots els extres. 
Per setmanes i quin-
zenes. Raó: 639330429.
------------------------------------
ES LLOGA PARCEL·
LA per fer hort a Bala·
guer. Raó: 973446011·
629725009.
------------------------------------
V E N D A  D E  P À R-
QUINGS  al carrer Ban-
queta / Pl. Sant Jaume, 
2. A partir de 5.000 €. 
Raó: Xavi 676116396 
(millor contactar per 
Whatsapp).
-------------------------------------
PIS DUPLEX de llo-
guer a Gerb, 3 habita-
cions, cuina, menjador, 
2 banys i terrasses. 
Escala amb ascensor. 
Preu: 375 €/mes amb 
comunitat inclosa. 
Raó: 679606061 (Sergi).
-------------------------------------
HUERTO EN VENTA, 
856 m2, todo vallado. 
Razón: 973447694-
616673946.
------------------------------------

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.
------------------------------------
PIS DE LLOGUER a 
Vallfogona, 50 m2, 1 
habitació, cuina, men-
jador, bany complert i 
balcó. Escala amb as-
censor. Raó: 290€/mes 
amb comunitat inclosa. 
Raó: 679606061 (Sergi).
------------------------------------

LLOGUER apartament 
a l’Ampolla, 2/4 per-
sones, a tres minuts 
a peu de la platja de 
les Avellanes, envol-
tat de restaurants i 
comerços. Totalment 
equipat. Preu nit: 60€ i 
preu 6 nits: 300€. Raó: 
655286053.
------------------------------------
SE VENDE piso, c/ 
Montroig, 2 hab., co-
medor, baño, trastero, 
70 m2, reformado. Muy 
económico. Razón: 
616854283.
------------------------------------
ES LLOGA altell de 
60m2, al c/ Molí del 
Comte, 11 entresol 1a. 
Bon preu. Abstenir-se 
sense referències. 
Raó: 973447805.
------------------------------------
PIS A LLOGUER  a 
Vallfogona, 4 hab., 2 
banys, cuina refor-
mada, saló menjador, 
balcó i terrassa. Raó: 
973447760.
------------------------------------

MOTOR
-----------------------------------
VENC cultivador per a 
Pasquali articulat. Casi 
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.
-------------------------------------

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.
-----------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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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 18 d’abril a les 8 de la tarda del 25 d’abril  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 25 d’abril a les 8 de la tarda del 2 de maig  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 2 de maig a les 8 de la tarda del 9 de maig  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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