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Sumari
En Portada

Santa Maria de les
Franqueses

-------------------------------------------------------------------------------Aquest diumenge 12 de maig, es celebrarà un
nou aplec de les Franqueses. A les 10.15 h des de
la placeta de Sant Domènec es farà la sortida a la
caminada pel camí de Sant Jaume cap a Santa
Maria de les Franqueses. A les 12h es farà el primer
espectacle familiar de l’Assoleiats, amb el Cric
Pànic. A les 13.15 h es farà la celebració de la missa,
oficiada per Mossèn Joan Pujol. La colla Sardanista
Santa Maria de les Franqueses oferirà una sardana.
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>>BALAGUER
# Fira Q tanca una edició més amb èxit de visitants
Durant els dos dies, es va trobar mostrar el que Balaguer i la
comarca ofereix, a l’habitatge i la construcció, comerç i serveis
# El Cercle de Promoció porta a debat als candidats
Es tractaran alguns temes com la promoció econòmica de la ciutat
# Presentació de les activitats d’estiu que l’Ajuntament ofereix en vacances escolars
Del 25 de juny al 10 de setembre hi haurà diferents propostes que des de l’àrea de cultura i ensenyament
s’ha pensat en activitats perquè els joves gaudeixin de les vacances d’una manera lúdica i esportiva
# Més de 90.000 euros recaptats a “Posa’t la gorra” a Balaguer celebrat aquest passat diumenge
La diada es va acabar en un dinar solidari, amb sorteig de regals oferts pels comerços i un ball fi de festa
>>COMARCA
# L’Espai Orígens de Camarasa organitza una visita guiada
Va organitzar un recorregut pel pantà de Camarasa al seu pas per
la Baronia de Sant Oïsme, per arribar a Oroners.
# Montgai amplia les pintures amb mots escollits pels veïns
Les paraules tornen a ser protagonistes a Montgai
# Cubells va celebrar el tradicional romiatge a l’església de la Mare de Déu del Salgar
Durant aquest trajecte es van poder veure diferents elements patrimonials, així com valors paisatgístics.
La ruta acabava al despoblat d’Oroners, on encara s’hi pot veure la seva ermita i castell en un faralló.
# Diumenge dia 12, 7a Marxa-Trail de les Peülles amb recorreguts de 54, 34 i 12 km
El Club Excursionista les Peülles prepara pel proper dia 12 de maig la 7a Marxa-trail Les Peülles
>>ESPORTS
# Nova victòria del Cudós Consultors CB Balaguer
Una jornada més el Balaguer jugava esgotant les últimes possibilitats
de jugar PlayOff d’ascens, al que dóna accés la segona plaça del grup
# Antoni Carreño campió del Torneig Internacional David Lloyd
Carreño continua 23 del rànquing mundial de majors de 80 anys
# Dissabte el Sisvial CB Balaguer es juga a la pista del Manresa l’últim partit de la temporada
Aquest dissabte el Sisvial CB Balaguer juga a la pista de la Salle Manresa, el 7è classificat en l’últim partit
de la temporada. Si guanya, serà el campió de 3a catalana i aconseguiria l’ascens a 2a catalana.
# La base del Club Escacs Balaguer participa amb èxit al campionat de Catalunya
El campionat també va comptar amb una vessant lúdica amb activitats paral·leles al campionat.
>>OCI / CULTURA
# La Casa de Andalucia organitza la 5a Feria de Abril
El dissabte 18 de maig es començarà amb el tradicional “pasacalles”, una cercavila pels carrers de Balaguer
# Aquest dissabte arriba la Noguera Bike Race
Una nova trobada pels amants de la BTT
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Fira Q tanca una edició més amb èxit de
visitants i satisfacció pels expositors

Més de 90.000 euros recaptats
a Posa’t la Gorra Balaguer 2019
celebrat aquest passat diumenge

Fira Q tanca amb un èxit
total de participació amb
120 expositors i milers
de visitants durant els
dos dies

Fira Q 2019

Fira Q va tancar el passat 28 d’abril la setena edició més amb un èxit total,
tant pel que fa al nombre
de visitants que van poder
veure la Fira durant dos
dies així com també pels
expositors d’aquesta última
edició, que van omplir la
Fira amb empreses de diferents sectors econòmics de
la ciutat i la comarca.
Durant els dos dies, es
va poder trobar una mostra

del que Balaguer i la comarca ofereix, el sector de
l’habitatge i la construcció,
comerç i serveis, producte
de proximitat, restauració i
oci i des de fa tres edicions
el sector de l’automòbil.
Una part important de la
fira, també són les jornades
tècniques de la mel.
Una fira que esdevé un
important aparador de les
empreses de la zona, i és un
esdeveniment dinàmic, ja

que s’hi pot veure xerrades,
tallers, desfilades, presentacions de productes, així
com la Mostra Nacional de
Coques de Recapte i Samfaina i el 5è Concurs de Cuina Amateur, que cada any fa
venir un jurat del sector de
la cuina qualificat i conegut
per la seva trajectòria.
La fira va estar inaugurada dissabte al mati pel
president de PIMEC, José
González i va ser clausurada
diumenge tarda pel director dels serveis Territorials
d’Empresa i Coneixement
a Lleida, Ramon Alturo,
acompanyats de les autoritats locals, comarcals i
provincials.

El Cercle de Promoció porta a debat els
candidats a l’alcaldia per Balaguer
El Cercle de Promoció
Econòmica de Balaguer, ha
organitzat un debat amb
els candidats a l’alcaldia
de Balaguer a les properes
eleccions municipals, pel
proper dijous dia 9 a les
20.30 h, a la Sala d’actes de
l’ajuntament.
En aquest debat està
confirmada l’assistència del
Sr. Jordi Ignasi Vidal (ERC),
el Sr. Josep Ma Roigé (Junts
per Balaguer), el Sr. Carlos
Garcia (PSC), la Sra. Josefa
Martínez (C’s), el Sr. Josep
Ma Garcia (CUP) i el Sr. Joan
Pla (Balaguer Ara Sí).
Es tractaran alguns temes com la promoció eco-

El debat es farà a la sala d’actes de l’Ajuntament

nòmica de la ciutat, les
comunicacions i noves infraestructures, l’endeutament
municipal, així com aspec-

tes a destacar dels diferents
programes electorals. El
debat es retransmetrà en
directe per Radio Balaguer.

Posa’t la gorra Balaguer 2019

Aquest passat
diumenge es va celebrar
a Balaguer la quarta
edició del Posa’t la Gorra
Balaguer 2019, amb un
seguit d’activitats des de
primera hora del mati per
recaptar diners en pro del
càncer infantil i juvenil,
essent una de les festes
solidàries més importants
de les Terres de Lleida.
El diumenge a
partir de les 10 del
matí, va començar la
cursa/caminada amb
la participació de cinc
mil persones. A partir
de les 11 h es va iniciar
la 4a Fira dels somnis,
un espai obert i gratuït,
on 350 voluntaris van
oferir als infants i joves
135 activitats lúdiques i
tallers educatius, jocs,
manualitats, esports,
actuacions musicals,
balls... El bosc dels somnis
és un espai on els escolars
i avis de la comarca de
la Noguera expressen la

seva sensibilitat artística
i humana amb materials
reciclats.
La diada es va acabar
en un dinar solidari, amb
sorteig de regals oferts
pels comerços i un ball fi
de festa.
El Posa’t la Gorra de
Balaguer, ha recaptat
més de 90.000 euros
amb la venta de més
de cinc mil set-centes
gorres i samarretes, la
tómbola dels famosos
que es va fer durant els
dos dies de Fira Q, el
mur de la generositat
amb més d’un centenar
d’empreses i entitats
i el dinar solidari. Una
festa que serveix per
sensibilitzar a la societat
i per recaptar diners per
l’AFANOC i especialment
per subvencionar la casa
dels Xuclis, així com per
la investigació i la recerca
del càncer infantil a través
del Vall d’Hebron Institut
de Recerca (VHIR).
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Presentació de les activitats d’estiu que
l’ajuntament ofereix en vacances escolars

L’Escola Gaspar de Portolà ha
rebut una important dotació de
material tecnològic

Activitats per gaudir de
les vacances de manera
lúdica i esportiva

Presentació de les activitats

L’ajuntament de Balagauer va presentar aquest
dimarts les activitats per
l’estiu durant el període de
vacances escolars.
Del 25 de juny al 10 de
setembre hi haurà diferents
propostes que des de l’àrea

de cultura i ensenyament
juntament amb la regidoria d’esports s’han pensat
unes activitats perquè els
petits i joves gaudeixin de
les vacances d’una manera
lúdica i esportiva.
Aquest any la novetat és

el petit Art Estiu, adreçat a
infants d’Educació Infantil
(P3, P4 i P5).
Així doncs queden cobertes les necessitats per
totes les edats, estan obertes les estades a les llars
d’infants (de 0 a 2 anys), el
Petit Art Estiu, el Triaesport,
el Camp Base, l’In&Out, el
Temps Afegit i l’Art Estiu.
S’ha editat un llibret explicant tota l’oferta, segons les
edats i els tipus d’activitats.
Les inscripcions es podran fer a partir del dia 1
de juny a la Regidoria d’Esports o a l’Impic.

L’Associació de veïns del Centre Històric
porta a debat els candidats a l’alcaldia
El dimarts 14 de maig a
les 20.30 h tindrà lloc a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de
Balaguer un debat sobre el
centre històric per part dels
caps de llista de les eleccions municipals. L’impuls del
turisme i del comerç, la cohesió social entre els veïns, i
aspectes de mobilitat com la
peatonalització seran alguns
dels temes que es tractaran
en aquesta taula rodona
organitzada per l’Associació
de Veïns del Centre Històric.

Centre Històric de Balaguer

Alumnes treballant amb el nou material

L’Escola Gaspar de
Portolà ha estat un dels
cinc primers centres de
la província de Lleida
seleccionats per l’Àrea
de Cultura Digital del
Departament d’Educació
dins del projecte de
transformació digital que
s’està duent a terme. Això
ha suposat la instal·lació
d’equipaments TIC, tant
en l’àmbit educatiu com
administratiu, prèviament
seleccionats pel centre
dins d’un catàleg TIC
ofertat pel Departament
d’Educació.
Concretament s’han
adquirit 19 tablets de 65”,
una per cada classe, 50
chromebooks, 13 tablets
de 11 “, 4 kits de robòtica i
1 impressora 3D.
Aquesta dotació tecnològica suposa un repte

important en la millora i
l’impuls de l’adquisició
de les competències digitals dels alumnes i serà
un recurs complementari
molt potent en el treball
per projectes que s’està
duent a terme en el centre. S’ha adaptat també el
Pla TAC a aquests nous
equipaments preveient
tota una sèrie d’actuacions al llarg de les diferents etapes que suposa
un important canvi metodològic (treball entorn
GSuite, Classroom, robòtica, impressió 3D,...).
El centre té previst participar, properament, en
un projecte de transformació digital convocat
pel Departament d’Educació on es fomenta l’ús
d’aquestes eines digitals
en la praxis diària.
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L’Espai Orígens de Camarasa organitza
una ruta guiada al Castell d’Oroners

Castell d’Oroners

Aquest passat dissabte
dia 4, des del Centre Espai
Orígens de Camarasa, es

va organitzar un recorregut
pel pantà de Camarasa al
seu pas per la Baronia de

Sant Oïsme, per arribar a
Oroners.
Durant aquest trajecte
es van poder veure diferents
elements patrimonials, així
com valors paisatgístics. La
ruta acabava al despoblat
d’Oroners, on encara s’hi
pot veure la seva ermita i
castell en un faralló. Aquest
és un indret on es poden
observar uns gravats medievals que es conserven
de gran interès i únics a
Catalunya.
La ruta va començar a
les 09.30 h del matí i tenia
una durada d’unes tres
hores i mitja.

Montgai amplia les pintures amb els
mots escollits pels seus veïns
Les paraules tornen a
ser protagonistes a Montgai amb l’inici de la segona
fase del projecte artístic
‘Les paraules de Montgai’,
a càrrec del dibuixant Swen
Schmitz. La proposta, impulsada per Lo Carreró i
amb el suport de l’Ajuntament, té com a objectiu dotar als carrers de la població
de la Noguera d’un atractiu
extra: obres d’street art a les
façanes i murs que tenen
com a comú denominador
els mots que, segons els
veïns i veïnes, defineixen el
seu poble. De fet, els propis habitants de Montgai
han proposat les paraules

Una de les noves paraules pintades

que Schmitz es dedicarà a
escriure artísticament per
diferents espais. En total,
se’n dibuixaran quinze que

se sumaran a unes altres
quinze que el mateix artista va signar el passat mes
d’agost.

Cubells va celebrar el tradicional
Romiatge a l’església de la Mare
de Déu de Salgar

Missa a l’Església de la mare de Déu de Salgar

Ja s’ha estrenat la
nova potabilitzadora
d’aigua, donant millor
servei a Cubells i la
Torre de Fluvià
Tot i la pluja unes 150
persones van participar el
passat 25 d’abril (dia de
Sant Marc) al tradicional
Romiatge que el municipi
celebra a la l’església de
la Mare de Déu de Salgar.
Una caminada que va
des del Municipi fins al
santuari de la Verge, situat
a vuit quilòmetres entre
penyes abruptes.
L’alcalde de Cubells, Josep
Regué i altres membres
del consistori, acompanyats de desenes de ciutadans van complir amb
el vot d’anar processionalment i en silenci a visitar la
Verge. Un cop al santuari
els membres de l’ajuntament es van descalçar, i a

l’interior de la capella, es
celebrà una missa.
La festa va finalitzar amb
un esmorzar popular
compost de panets beneïts. Per acabar la festa,
els ciutadans que van
voler, van pujar al cim de
la gran roca que voreja el
Santuari per poder venerar la primitiva imatge de
la Mare de Déu de Salgar
que hi ha dins d’una cova
ovalada.
Per altra banda, la
passada setmana va
entrar en funcionament
la nova potabilitzadora d’aigua de Cubells.
Aquesta obra, la qual es
va començar a construir
ara fa tres mesos, millorarà la qualitat d’aigua
de boca de Cubells i la
Torre de Fluvià. Aquesta
obra ha estat subvencionada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i
la Diputació de Lleida i ha
costat un import total de
186.385.52 euros.
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Aquest cap de setmana Vallfogona
celebra la seva festa major del Roser

Festa Major a Vallfogona

Aquest divendres dia 10,
comença la festa major del
roser de Vallfogona, a les 09.15
amb la caminada als sots amb
els alumnes de l’Escola Salvador Espriu, per triar el xop. Al
vespre, a partir de les 21.30 es
farà la concentració al riu per
la tallada del xop. A les 12 h la

plantada del xop davant de les
escoles, acompanyats pels Diables i Bèsties Feréstegues de
Balaguer, a continuació grup
de versions amb Contraband,
seguit de Disco Mòbil Galaxy.
Dissabte parc infantil a la
plaça Setze Jutges. A les 12
h s’inaugurarà l’exposició “El

temps és art” de l’artista local
Oriol Lorenzo. A la tarda, a les
16.30 h partit de bàsquet amb
Esports Montsec CEP Vallfogona contra el CB Borges Blanques. A les 17.30 h i a la plaça
Sant Miquel, taller de circ a
càrrec d’Improvistos Krusty
Show. A les 20.30 degustació
gastronòmica al carrer Escoles. A les 22.30 h Festa dels 80.
Diumenge a les 10.30 h
Missa major. A les 12 h inauguració del llibre”Purgatori”
de l’autor David Marin, guanyador del premi “Crims de
tinta”. A les 12.30 h cercavila de
gegants i capgrossos amb els
grallers. Ball de sardanes amb
la Cobla 11 de Setembre a les
13.15 h. Per la tarda futbol a les
17 h amb el CF Vallfogona de
Balaguer contra el Palau d’Anglesola. A les 18.30 h fi de festa
amb l’Orquestra Mediterranea.

Diumenge dia 12, 7a Marxa-Trail de les
Peülles amb recorreguts de 54, 34 i 12 km
El Club Excursionista les
Peülles prepara pel proper
dia 12 de maig la 7a Marxatrail Les Peulles, dos curses
una de 54 Km. i altra de
34 Km. que enllacen els 4
pobles del Municipi de les
Avellanes i Santalinya (Tartareu, Santalinya, Vilanova
de la Sal i Avellanes ), i una
Caminada Popular “Les
Peulletes”, amb sortida del
Municipi de les Avellanes
fins a Tartareu i acaba altre
vegada a les Avellanes amb
un recorregut de 12 Km.

Les Peülles

La Noguera es suma a
l’esdeveniment de ioga solidari
“108 salutacions al sol”

Presentació de l’acte

Aquest diumenge
12 de maig a les 07.30 h
del matí, la comarca de
la Noguera se sumarà a
l’esdeveniment de ioga
solidari “108 salutacions
al sol” en la que serà la
primera convocatòria que
tindrà lloc a la demarcació
de Lleida. L’entorn elegit
és el paratge natural de
Sant Llorenç de Montgai
(Reserva Natural de Fauna
Salvatge), al costat de
l’embassament, i el format
és una trobada solidària
en benefici de l’Associació
L’Estel de Balaguer.
Està confirmada la
participació de ioguis
reconeguts, entre
ells César Caldera,
amb més de 30 anys
d’experiència i fundador
de “108 Saludos al Sol
Barcelona”, conjuntament
amb membres d’aquest
col·lectiu.
La música de
l’arpista lleidatana Berta
Puigdemasa amenitzarà
el trenc d’alba, amb
interpretacions plenes de
caràcter i tendresa.
L’ e s d e v e n i m e n t
està obert al públic en
general, sense inscripció
prèvia, i les aportacions
voluntàries rebudes seran
en benefici de l’Associació
l’Estel de Balaguer. Cal

portar roba còmoda,
estora i alguna peça
per cobrir-se durant la
relaxació final.
La trobada compta
amb la col·laboració del
Càmping La Noguera i
el restaurant El Mirador,
tots dos de Sant Llorenç
de Montgai, i del Consell
Comarcal de la Noguera.
Aquesta edició ha estat
organitzada per Anna
Paüls, professora balaguerina de ioga especialitzada en ioga per a
persones amb necessitats especials (paràlisi
cerebral, TEA, Síndrome
de Down, TDHA,...).
108 és un nombre sagrat i té un poder místic i
espiritual: l’1 és el tot, el
0 és el res i el 8 és l’infinit. Les diferents cultures al llarg de la història
han relacionat el nombre
108 amb el moviment del
sol i la lluna i també són
108 les interseccions de
les línies d’energia que
uneixen els xacres del
nostre cos. La salutació
al sol estarà dirigida des
de la inhalació i l’exhalació, perquè és la respiració la que permet arribar
a l’estat de meditació
que s’aconsegueix amb
aquesta pràctica dinàmica.
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El proper 8 de juny comença el nou Cicle
de Música Sota les Estrelles
El Cicle de Música sota les Estrelles ‘19 començarà
el proper 8 de juny i clourà el 23 de novembre
El pròxim 8 de juny començarà el desè Cicle de
Música sota les Estrelles,
en el qual es preveu que
assisteixin més de 1.000

Presentació del cicle

persones en els set concerts programats fins al
23 de novembre de 2019.
D’aquesta manera, en els
deu anys de Cicle de Mú-

sica hauran passat pel
Centre d’Observació de
l’Univers (COU) unes 9.500
persones des de l’inici de
l’activitat.
El “Cicle de Música sota
les Estrelles” està organitzat pel Consell Comarcal
de la Noguera, entitat gestora del Parc Astronòmic
Montsec (PAM), i compta
amb la col·laboració de
la Diputació de Lleida i
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Aquest any, participen Marc Parrot amb “Refugi” (8 de juny), Sandra
Bautista amb “De la Lluna
a casa” (6 de juliol), Antoni
Tolmos amb “Universe” (3
d’agost), Joan Blau i Xavier Monge amb “Les nits
de poemes blaus” (7 de
setembre), Patrícia McGill i
Javier Juanco Quartet amb

PAM

“Temps de Pedrolo” (12
d’octubre), Joan Reig amb
“La culpa” (26 d’octubre) i
L’Últim Indi amb “La pluja
fina” (23 de novembre).
Segons apuntava Sònia
Valero, vicepresidenta del
Consell Comarcal, aquests
concerts impulsats pel
PAM estan totalment consolidats a l’oferta cultural
de Catalunya, ja que destaquen per la varietat d’estils musicals que presenta
en el seu programa: folk,
jazz, rock acústic, clàssica,
d’autor, pop; repertori mu-

sical que el fa únic.
Salvador J. Ribas, director Científic del Parc i
coordinador del programa
del Cicle assenyala que “El
Cicle compta amb artistes
que en aquest moment
estan fent gires i que, a
més, s’ajusta al format que
requereix l’escenari i l’entorn, que és molt particular: en l’Observatori, amb
poca llum i a cel obert... La
veritat és que la resposta
és sempre molt positiva i
els artistes que venen ho
fan des de la passió”.
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El Consell Comarcal i el Celler Montsec
presenten el Vi Montsec Astronòmic
Aquesta trobada és
bianual i enguany estava
organitzada pels Serveis
Socials del Consell
Comarcal de la Noguera

Acte de presentació al PAM

El Consell Comarcal
de la Noguera i el Celler
Montsec, de la Cooperativa
Agrícola d’Artesa de Segre, han presentat aquest
passat dilluns, l’inici d’una
campanya de promoció del
Parc Astronòmic Montsec
a través de la venta del nou

vi Montsec Astronòmic,
que es tracta d’un cabernet
franc criat en barrica de roure francès. La idea sorgeix
d’aprofitar un producte de
la terra, en aquest cas el vi,
per promocionar el territori.
La promoció consisteix
en l’obsequi d’una entrada

gratis al PAM, és a dir un
2x1, presentant la tapa del
nou vi Montsec Astronòmic.
El vi es distribuirà per tota
Catalunya, contribuint al
coneixement i promoció del
Montsec. La presentació ha
anat a càrrec de la Presidenta del Consell Comarcal de
la Noguera, Concep Cañadell, el director científic
del PAM, Salvador Ribas,
Jaume Gaspà, somelier i
director del Celler Montsec,
l’enòleg del Celler Montsec,
Jordi París.

Èxit de la xarrada a càrrec de
Jordi Cruz organitzada pel CEB
El Centre Excursionista
de Balaguer va organitzar
pel passat divendres 26
d’abril la conferència
“Temps, muntanya i perills
meteorològics”, a càrrec
de Jordi Cruz, del Servei
Meteorològic de Catalunya,
que d’una manera didàctica
i amena, va explicar als
presents que cal vigilar i

respectar als fenòmens
meteorològics en sortir a
muntanya.
La xerrada, amb un gran
número d’assistents, fou
complementada amb una
explicació de com treure el
màxim partit al web, www.
meteo.cat, i la presentació
del seu llibre “Tres nits de
Torb i un Cap d’Any”.

Xarrada a càrrec de Jordi Cruz
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Vam ser nosaltres
Autor: Golnaz
Hashemzadeh
Gènere: Novel·la

La Nahid té gairebé
cinquanta anys quan rep
el diagnòstic de càncer.
La notícia fa que s’hagi
d’encarar amb la gran
paradoxa de la seva vida:
la lluita contra la mort i
la ineludible sensació de
viure en un temps prestat. La Nahid recordarà
la seva infantesa en el
paisatge de sorra iranià,
com va conèixer i es va
enamorar d’en Masood
a la universitat, i com
van lluitar per la llibertat
en la revolució de l’Iran
de 1979, en la qual hi va
haver morts. La revolució
va acabar tenint un preu
molt més alt del que podrien haver somiat. La
parella va fugir cap a Suècia, per no perdre-ho tot
i donar un futur en llibertat a l’Aram, la seva filla
nounada.
Escrita amb una honestedat
sorprenent,
amb un enginy i una força irresistibles, Vam ser
nosaltres és una novel·la
d’amor i supervivència,
una reflexió sobre els
vincles poderosos i de
vegades agonitzants entre mares i filles, un crit
d’esperança d’un futur
millor. Traduïda en 24 països.

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

El naixement del fill
de la Lena Grove i en Lucas Burch, que té lloc al
cor de l’estiu meridional,
és l’epicentre del qual
arrenquen o amb el qual
coincideixen els esdeveniments cabdals de la
història, una de les més
enlluernadores i violentes
de la saga del comtat de
Yoknapatawpha. El món
al qual arriba aquesta desemparada criatura, malgrat ser una terra pobra,
antiga, aïllada i salvatge,
està dominat per grans
forces que encara avui
modelen el dels nostres
dies: els prejudicis racials, un fanatisme religiós
que arrossega a la follia,
la cobdícia, la por i un
egocentrisme tràgic; i entre aquestes forces, una
ullada d’amor que persevera i consolida l’esperança.
Amb una prosa poderosa i incisiva, descriu vivament «el Sud de
Faulkner», un dels grans
paisatges creats per la
literatura, en el qual habiten alguns dels personatges més memorables
de l’autor. Una de les
novel·les més admirades
i representatives d’aquest
autor.

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

Llum d’agost
Autor: William Faulkner
Gènere: Novel·la

La gran enciclopèdia
de les àvies
Autor: Éric Veillé
Gènere: Infantil (+7)

La gran enciclopèdia
de les àvies és un divertidíssim i entranyable
àlbum il·lustrat dedicat
a les àvies, a totes elles;
siguin com siguin.
Aquí es pot trobar
les respostes a algunes
qüestions
importants:
Quants anys tenen les
àvies? Per què els agrada
tant caminar? Per què es
fan pentinats estranys?
Per què tenen arrugues?
Per què els agrada tant
mimar-nos? Per què de
vegades ens diuen que
parlem més a poc a poc?
Cap a on van els autocars
d’àvies? I el més important... Què faríem sense
elles?
A través de les seves
pàgines anem descobrint
els diferents tipus d’àvies que hi ha, les seves
edats, els seus gustos i
manies, hàbits i costums,
els llocs on se les pot trobar, com es vesteixen i
com es pentinen i en general, tots els seus trets
característics.
Un àlbum perfecte per
gaudir en família (i per regalar a les àvies!), perquè
els més petits vegin com
en són de meravelloses i
valorin el temps, que passen al seu costat.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Imatges

A cavall del temps
viatjo des de mi,
com si volés pel cel més familiar
rosat i blau,
camí dels meus deu anys.
Carrers de fang, pluja benigna.
L’aixeta inexistent.
La font.
Conreus i bancalades.
Ramats.
La terra antiga,
neta de tractors i d’internet.
Crits estripats, jaços de palla,
cabanes lla del camp.
Col·legi.
Vermell intens. Roselles
als vorals, llum natural.
L’aura de la por, fera postguerra.
Viatjo des de mi cap al record,
no pas a l’enyorança.
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BALAGUER
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Un punt a casa, mínima renta del
Balaguer a les dos darreres jornades

02/12/2018

ALMACELLES
BALAGUER
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3. Manresa....................57
4. Igualada....................53
5. Montañesa................52
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13. Borges Blanques...34
14. Lleida B...................34
15. Sant Ildefons .........34
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17. Rapitenca................26
18. Balaguer ............... 16
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Repartiment de punts al
municipal en un partit
tediós entre el
Júpiter i el Balaguer
Tediós partit al municipal en el que Balaguer i Júpiter es van portar un punt
cadascú després d’uns 90
minuts sense control clar
de l’encontre par part dels
dos equips.
Un penal al principi del
partit feia pensar que seria
interessant, però Alfred va
aturar la pena màxima i a
partir d’aquest moment el
joc es va convertir en puja
i baixa sense massa ocasions clares i els porters van
acabar com a espectador

CF Balaguer-Júpiter

Classificació
Primera divisió
Catalana

EFAC-Balaguer

de la primera part.
A la reanudació el joc
va canviar i quan corria el
minut 7 el Júpiter feia el
seu gol després d’una errada defensiva.
Des d’aquest moment
l’equip visitant es va limi-

El Balaguer i l’EFAC no es jugaven res i el partit
d’Almacelles el va acabar l’equip local després de
remuntar un gol matiner del CF Balaguer
tar a defensar el gol a favor
i el Balaguer mitjançant
els canvis va fer un futbol
més ofensiu i va aconseguir l’empat definitiu al
minut 87 en una jugada de
Vendrell fins al fons de la
banda que va centrar per
a que Mikel aconseguís el
definitiu gol de l’empat.
El partit contra l’EFAC
no tenia transcendència
per cap dels dos equip i va
acabar en un resultat de
3-1 pels d’Almacelles.
El partit va resultar
molt avorrit i amb un joc
molt lent per part dels dos

equips. El fet de que el Balaguer es poses per davant
al marcador al minut 7 per
part de Ndiaye va ser l’única raó per que l’equip local
intentés jugar una mica
més al futbol.
El fet d’entrenar tècnic
per part de l’Almacelles i
donat que jugaven com a
locals els va esperonar i
després d’empatar al minut 24 per part de Montoy,
Canadell va firmar la remuntada primer amb un
gol al minut 30 i amb un
altre a pocs minuts de la
reanudació del partit.

Propers encontres
12/05/2019

Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Cambrils
19/06/2019

Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Andorra
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Nova victòria del Cudós Consultors CB
Balaguer contra el Manyanet Reus
Una jornada més el Balaguer jugava intentant esgotar
les últimes possibilitats de
jugar PlayOff d’ascens, al que
dóna accés la segona plaça
del grup.
La sortida de les locals no
va estar a l’alçada, un atac
poc fluid, amb abús del bot i
amb poca circulació de pilota
i una defensa tova, amb un
mal balanç defensiu portava
a les de la Noguera a veure
com el Reus s’escapava i
arribaria a dominar al marcador per 18 punts a falta d’un
minut per la mitja part.
A la represa les grana,
van canviar el xip i endurint
la defensa i fent un joc menys

Amb la victòria aquest
dissabte els
balaguerins serien
campions i pujarien a
segona catalana

Cudós Consultors CB Balaguer

previsible aconseguirien eixugar la diferència poc a poc,
fins arribar a un final ajustat
on la sang freda i la confiança

les duria a guanyar per un
ajustat 74-71. L’equip juga
diumenge a les 16:00 a la
pista del CB Lleida B.

Antoni Carreño s’ha proclamat campió del
Torneig Internacional David Lloyd

Antoni Carreño

Dissabte el Sisvial CB Balaguer
es juga a la pista del Manresa
l’últim partit de la temporada

Antonio Carreño s’ha
proclamat campió del Torneig
Internacional David Lloyd
Club Turó Barcelona al vèncer
a la final a Manuel González
per 7-6 6-2. En semifinals el
balaguerí havia guanyat a
José Altisent per 6-2 6-4.
Carreño continua 23 del
rànquing mundial de majors
de 80 ha disputat a principis
d’aquest mes, al Torneig de
Bari (Itàlia) de primera categoria i amb la participació
dels millors jugadors del món.

Aquest dissabte el
Sisvial CB Balaguer juga
a la pista de la Salle
Manresa, el 7è classificat
en l’últim partit de la
temporada. Si guanya,
serà el campió de 3a
catalana i aconseguiria
l’ascens a 2a catalana.
El passat diumenge
27 d’abril els balaguerins
van jugar el penúltim
partit a la pista del segon
classificat, l’Alpicat. Tot
i que el partit va ser dominat pels Balaguerins,
durant gairebé 38 minuts, arribant a guanyar

de fins a 12 punts de
diferència, els locals van
aconseguir remuntar el
partit i empataven a 54 a
falta de 1’48’’ minuts per
acabar el matx. Però els
balaguerins, enlloc de
decaure, van aixecar-se i
van jugar amb més encert
les últimes possessions,
i un altre cop la defensa
aconseguia remuntar el
partit posant el 58-59, i
donant la victòria en l’últim sospir. Aquesta victòria amb només un punt
de diferència del segon
classificat, vol dir que els
balaguerins necessiten
guanyar per ser campions, a no ser que l’Alpicat
perdi, que llavors ja guanyarien automàticament
la temporada. S’espera
que Balaguer guanyi i remati una gran temporada.

Partit disputat contra l’Alpicat
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La base del Club Escacs Balaguer participa
amb èxit al Campionat Catalunya Escacs

Participants del Club d’Escacs

El passat dijous 18
d’Abril va finalitzar el
Campionat de Catalunya
d’Escacs d’Edats 2019 a la
localitat de Vila-seca (Tarragona) on el Club d’Escacs
Balaguer hi participava amb
5 joves jugadors de la base,
que es van classificar per

poder disputar-lo després
de jugar a Lleida les Fases prèvies provincials. El
campionat constava de 9
rondes a disputar des del
dissabte 13 fins al dijous 18
en rondes de matí i tarda
de 90’+30” per jugador
a l’hotel Palas Pineda de

Vilaseca, on els jugadors
estaven allotjats amb els
seus pares; hi van participar
un total de 544 nens de tot
Catalunya dividits en 6 categories segons la seva edat
(desde S8 a s18), establint
un nou rècord de participació global en el campionat,
resultat del bon moment
dels Escacs en tot el país.
El club balaguerí entrenat pel Mestre Català d’Escacs l’Israel Campos, hi van
participar en categoria S12
(de 10 a 12 anys) en Joan
Barri i en Marc Vendrell;
en categoria S14 (de 12 a
14 anys) hi van participar
en Gerard Vendrell, en Joan
Pedra i l’Àlex Pedra.
El campionat també va
comptar amb una vessant
lúdica amb activitats paral·
leles al campionat.

INALBA

Aleix Sierra campió del món de
Triatló Cross a Pontevedra
Entre finals d’abril i
principis de maig s’ha
disputat a Pontevedra,
la 2019 ITU Pontevedra
Multisport World
Championships, on
durant vuit dies s’han
fet diferents modalitats
(duatlons, triatlons,
aquatlons...), i on l’atleta
balaguerí del club esportiu

Aleix Sierra a l’arribada

Pedala.cat, va participar el
dia 30 d’abril en la Triatló
Cross i quedant campió
del món, competint en la
proba composta per una
part nadant 1 km, fent 30
km de bicicleta i acabant
amb 7 km corrent, amb
un temps final de 1:59:22.
Un gran mèrit pel jove
balaguerí.
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El VI Trofeu Albert Barri esdevé una festa
de la natació amb nedadors d’alt nivell

Participants del CEN Balaguer

Els passats 27 i 28 d’abril
es va celebrar el VI Trofeu
Albert Barri, on el CEN Balaguer va aconseguir 44 podis,
organitzat pel CEN Balaguer
en memòria del nedador i
entrenador del club, amb la
participació de mes de 400
nedadors de 12 clubs a nivell
català i d’Aragó.

La campiona absoluta del
trofeu va ser la nedadora local
Aurembiaix Pifarré gràcies
als punts aconseguits en les
proves de 400 i 800 lliures i en
masculí va ser el nedador del
CN Amposta Didac Silva amb
les puntuacions del 100 i 200
lliures.
Les 16 medalles d’or acon-

seguides per en Martí Nosas
(2), Marian Turlica, Berta
Sanmartin, Jordi Suñé (2),
Jordi Suné, l’Arnau Pifarré
(4), Giulian Alecsandru (2),
Helena Roca, Aurembiaix
Pifarré i relleu de 4x50 estils
femeni. Les 13 medalles d’argent per a Marian Turlica,
Guillem Puig, Arnau Montpeat, Berta Sanmartin, Elia
Sanmartin, Clàudia Bravo,
Laia Cerezuela, Jordi Suñé
(2), Giulin Alecsandru, Aitor
Morales i els relleus de de
8x50 lliures benjamí mixt i
6x50 lliures mixt aleví. Les 15
de bronze per Guillem Puig,
Genis Trepat, Huc Ramonet(2), Joel Farré (2), Maya
Lungociu, Aina Guiu, Cristina
Palacin, Jaume Pallé, Helena
Roca, Giulian Alecsandru,
Laia Palacin i els relleus de
4x25 lliures Prebenjamí i el de
4x50 estils masculí Absolut.

Èxit al Torneig de Bronze
disputat al Club Tennis Balaguer
El passat diumenge
28 d’abril es van jugar les
finals del torneig Bronze
que es van disputar a
les instal·lacions del
Club Tennis Balaguer. La
prova ha acollit un total
de 38 parelles procedents
de tota la província. El
torneig va durar una
setmana començant el

23 d’abril i finalitzant
el diumenge 28. En
categoria masculina els
campions han estat Joan
Massó i Roger Peruchet
i en categoria femenina
les campiones han estat
la Beatriz Peña i l’Ares
Llobera.
Un gran nivell per part
dels jugadors presents.

Guanyadors categoria masculina
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L’atleta Sandra Borda de Bellcaire ha
quedat 15a del món d’aquatló
A finals d’abril es va donar el tret de sortida al ITU
World Championship que
es celebra a la ciutat Gallega de Pontevedra, i que
s’allargà fins el passat 4 de
maig.
Sandra Borda de Bellcaire i de l’Associació Atlètica Xafatolls de Mollerussa
hi ha participat en la modalitat d’aquatló. Sandra Borda competint 1.000 metres
nedant i 5 km de cursa a
peu, en la primera vegada
que participava a un mundial, quedant en una meritòria 15 aposició del món.
La passada temporada
va aconseguir la 5a posició

Sandra Borda de Bellcaire

al Campionat d’Espanya
d’aquatló, fet que li va permetre la participació a l’Europeu d’aquatló del passat

octubre on va aconseguir la
16a posició, resultat que li
va certificar poder participar en aquest mundial.

Final a Balaguer del Campionat de
Catalunya Cadet masculí preferent

Barça Lassa campions de la final

Aquest diumenge Balaguer ha estat l’escenari de
la final a quatre del Campionat de Catalunya Cadet
masculí preferent amb la
participació del Joventut
Badalona A, Barça Lassa
A, Catalunya Occidente
Manresa A i The Corner
CB Cornellà A. Van ser el
Joventut Badalona A i el
Barça Lassa, qui van arribar
a la final i va ser el Barça qui
es va emportar la victòria a
la final.

Clara victòria del Balaguer
Villart Logístic sobre l’Irún
Leka Enea disputat a casa
El Balaguer Villart
Logístic es va imposar
amb claredat a l’Irún Leka
Enea al Molí de l’Esquerrà
per un contundent 4 a 0.
Aneta Olendzka,
procedent del segon equip
del Balaguer, va guanyar
el primer partit a Belen
Calvo per un ajustat 3 a
2 (11-2, 11-13, 11-7, 10-12,
11-9). Svetlana Bakhtina,
en un partit també molt
treballat, es va imposar a
la romanesa Ioana Tecla
Ghemes per un altre 3 a
2 (11-5, 10-12, 12-10, 7-11,
11-6). Natalya Prosvirnina
es va imposar també, amb
menys dificultats de les
previstes a la xinesa Jin
Zhang per 3 a 0 (11-6, 119, 11-3). En el dobles, un
altre partit molt disputat,
la parella balaguerina
Bakhtina i Prosvirnina

Balaguer Villart Logístic

es va imposar a Ghemes
i Zhang per un nou 3 a 2
(9-11, 13-11, 5-11, 11-8, 116), deixant el marcador en
aquest contundent 4 a 0
final.
Malgrat aquesta
heroica victòria per tal
d’aconseguir la salvació
de la categoria, les
balaguerines segueixen
en zona de descens, atès
que el seu competidor
directe, el Sta. Eulària,
es va imposar per 2 a 4 al
Linares, en un encontre en
que aquestes no van fer
jugar a la seva jugadora
número 1.
Ara la salvació
dependrà de la darrera
jornada el proper dissabte
dia 11 de maig en que les
balaguerines viatgen a
Santiago de Compostela
per enfrontar-se a l’Arteal.
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Hem de tornar-ho a fer

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

Molt bé. Com es vaticinar les eleccions passades,
van donar els resultats esperats i desitjats per molta
gent. A Espanya el PSOE
ha guanyat davant de postures tancades dins un desig de venjança i separació
real. El Sr. Casado ha estat
capaç de donar-li el mort
al passat, i ha canviat tant
sovint de “posse” que ha
estat capacitat pel partit
per dir una cosa al mati,
una altra al migdia i abans
d’anar a dormir, tornar-ho a
fer.
A judici meu les coses
s’han ficat al seu lloc. I això
és bo.
A Catalunya Esquerra
ha guanyat ampliament, i
sols falta que a les municipals torni a escombrar a
favor del vent que sembla
bufar al seu favor.
Ara sols queda el judici
que està proper a l’acabament. I no crec que sigui
gens fàcil donar-li el toc
que faciliti l’entesa entre

nosaltres i a la resta d’Espanya, i jo no us estranyi
que em senti inclòs amb el
“nosaltres”, per la senzilla
raó que sóc català i a més
espanyol. Ha de ser molt
difícil la missió per la quantitat d’hostilitat que impera
entre nosaltres mateixos.
Però res és impossible
amb paciència i saliva.
Molta saliva i molta paciència. Suposo que coneixeu la dita castellana de
l’elefant i la formiga.
És una llàstima que
aquest escrit al Groc, quan
el llegireu ja s’haurà fet la
presentació dels candidats
a voler ser alcaldes de la
nostra ciutat. I s’ha d’agrair el fet de que tots o quasi
tots hagin accedit a fer-se
presents. Sigui el que sigui, diguin el que diguin,
jo vull repetir que s’haurien de comprometre a donar recolzament a la llista
més votada. I així almenys,
ens podríem estalviar uns
diners, per pagar la pre-

sència de persones que
han fet de la “politiqueta”
municipal un substanciós mitjà de vida. Amb altres paraules, no buscar
majories de conveniència
que moltes vegades no
deixen un bon exemple
a la ciutadania, ni poden
donar-los la confiança
perquè saben el seu preu.
La democràcia que és tan
tolerant, pot permetre
que visquin a costa seva,
però si pogués parlar ens
donaria les gràcies davant de tal mesura.
I ficats a donar parers en aquest acte que
s’ha celebrat ja, voldria
recordar-li al presentador, o moderador o com
li vulgueu dir, que els
“sermons llargs mouen
el cul (d’impaciència dels
oients), i els curts mouen
el cor (són escoltats)”.
Res més. Sort que
tinguem el proper 26 de
maig amb les eleccions
municipals. I en aquesta
Europa que no s’acaba de
parir.
P.D: Havent estat
breu, desitjo que m’hagueu llegit.

I ara què?

Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Estava cantat. I no perquè jo anunciés (GROC febrer/2018) que el PP hauria
de fer una llarga i penosa
travessa del desert degut
a la seva estructura interna
monolítica i absolutament
immune a les propostes i
suggeriments de les bases
del partit. També perquè
han fet una campanya totalment equivocada; per
contrarestar la fuita de vots
cap a VOX han aproximat
el seu discurs al de VOX
quan tocava fer justament
el contrari, allunyar-se tant
com fos possible de la dreta intransigent i oferir, per
exemple, prestacions socials, resultats econòmics,
creació de llocs de treball
i esperit dialogant i transparent, dintre evidentment
del marc constitucional,
amb les forces nacionalistes de Catalunya i Euskadi
que, els agradi o no als del
PP, representen a amplíssims sectors de la població catalana i basca. Fent
tot això haurien perdut
igualment però per molta
menys diferència i sense
fer el ridícul. Si no canvien
radicalment l’estratègia les
eleccions municipals del
26 de maig seran la puntilla del PP. Sembla que ve
una pujada espectacular

de Ciudadanos i PSOE.
Pedro Sánchez ha guanyat amb claredat i amb
una àmplia diferència,
gairebé doblant el nombre de diputats i senadors
sobre el segon. També ho
vaig anunciar (GROC febrer/2019). Des de la moció de censura el PSOE
ha pogut cometre algunes
errades i han dit un bon
feix de mentides, però en
tot moment han tingut una
actitud de mà oberta al diàleg, han fet una campanya
(sortien am l’avantatge que
dona la Moncloa, no oblidem) sense estridències i
malgrat que el seu equip
de govern no es pot descriure com el de més nivell
formatiu i intel·lectual possible, sí que s’ha mostrat
eficient aprovant “decrets
socials” fins el darrer dia.
Ara toca governar. Pel
be d’Espanya i la tranquil·
litat dels mercats econòmics i empresarials, jo
apostaria per una coalició
PSOE + Ciudadanos; ara
per ara no la veig probable
aquesta coalició perquè venen eleccions municipals i
tothom està a la guait però
no la descarto d’aquí a la
negociació dels Pressupostos del 2020. Al temps.
------------------------------------------
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La Casa de Andalucia organitza la 5a
Feria de Abril el proper 18 i 19 de maig
Els propers dies 18 i 19
de maig, la Casa de Andalucia de Balaguer, organitza
la 5a Feria de Abril, amb el
tradicional “pasacalles”,
missa, diferents actuacions
musicals amb un canvi
d’ubicació per aquest any,
passant de la plaça del
Morter a fer-se al Molí de
l’Esquerrà.
El dissabte 18 de maig
es començarà la Feria amb
el tradicional “pasacalles”,
una cercavila pels carrers
de Blaguer acompanyats
per un grup de Caballistes.
Cap a les 12.30 h es farà una
missa al pavelló Molí de
l’Esquerrà, amenitzada per

Durant l’any es fan
classes per aprendre
els passos bàsics
d’aquest ball al casal
Lapallavacara

Feria de Abril d’una edició anterior

Aire Flamenco. En acabar i
cap a les 14 h del migdia, es
donarà pas al dinar popular,
obert a tothom. A les 23.30

h música disco. Diumenge
a les 12 h hi haurà l’actuació de rumba catalana Los
Vikingos.

Aquest dissabte arriba la Noguera Bike
Race, una marxa de BTT per la Noguera

Una edició anterior

El proper 19 de maig
l’Associació Swingnoguera
celebra el seu tercer aniversari

Aquest dissabte arriba
una nova edició de la Noguera Bike Race, una trobada pels amants de la BTT,
que tindran l’oportunitat de
gaudir dels paratges més
espectaculars que ofereix la
Noguera. La marxa ofereix
dos recorreguts, la NBR
Marathon amb 63 km i 1900
metres de desnivell positiu i
la NBR Rally de 31 km i 700
metres de desnivell positiu.
La sortida i l’arribada des de
Sant Llorenç de Montgai.

El proper 19 de
maig, l’Associació
Swingnoguera ha
organitzat un seguit
d’actes per celebrar el
tercer aniversari de la
seva creació.
Aquesta associació
va néixer a Balaguer ara
fa tres anys, per fomentar
el ball del Swing a la
comarca. Cada dissabte
es fan classes al Casal
Lapallavacara de 19 a les
21 h, on s’aprenen els
passos bàsics. A part, dos
cops al mes, s’organitzen
sessions obertes a tothom

, ja sigui al mateix casal o
bé a l’exterior.
Les activitats
p r o g r a m a d e s
començaran a 2/4 d’onze
del mati, quan es farà
la rebuda i benvinguda
dels assistents a la Plaça
Mercadal, seguit d’una
visita guiada pel Balaguer
històric.
A les 12.30 h hi haurà
un concert i ball a ritme
de swing a la mateixa
Plaça amb la Easy Living
Jazz Band.
A les 14.30 h es farà
un dinar popular al casal
Lapallavacara (un dinar
saludable i lliure de
plàstics).
A les 16.30 h ball i
lluita de Dj’s al mateix
casal. Serà a les 19 h quan
es faci la cloenda de la
festa.

Classes al Casal Lapallavacara
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El diumenge dia 12 es celebrarà un nou
Aplec a Santa Maria de les Franqueses

Santa Maria de les Franqueses

Aquest diumenge 12 de
maig, es celebrarà un nou
aplec de les Franqueses. A

les 10.15 h des de la placeta
de Sant Domènec es farà la
sortida a la caminada pel

camí de Sant Jaume cap
a Santa Maria de les Franqueses. A les 12h es farà el
primer espectacle familiar
de l’Assolellats, amb el Cric
Pànic. A les 13.15 h es farà
la celebració de la missa,
oficiada per Mossèn Joan
Pujol. La colla Sardanista
Santa Maria de les Franqueses oferirà una sardana.
A les 14.30 es farà el
dinar popular. Després de
dinar, la sobretaula estarà
amenitzada pel grup d’havaneres Vent de Ponent.
Aquest aplec està organitzat pels amics del Cister
Sta. Maria de les Franqueses i la Paeria de Balaguer.

El proper 18 de maig arriba l’onzena
edició de la Marxa Montsec-Montsec
El proper dissabte 18 de
maig es celebrarà a Balaguer
l’onzena edició de la Marxa
Montsec-Montsec. Una cursa de caire no competitiu que
ofereix tres distàncies, la de
190, 140 i 80 km, amb sortida
des de Balaguer.
Una marxa amb molt
d’èxit, ja que fa més d’un més
que es van tancar inscripcions, arribant a 1.000 participants que és el nombre límit
que posa l’organització, el
Club Ciclista Balaguer.

Marxa Montsec-Montsec de l’any passat

Aquest diumenge s’estrena el
primer espectacle del cicle de
primavera Assolellats

El parc del Secà serà un dels escenaris

Aquest nou cicle
d’espectacles s’inicia
aquest diumenge i
acabarà el proper 2
de juny
Seguint amb la
iniciativa s’aquest passat
hivern, amb el cicle
d’espectacles infantils de
petit format, l’Emboirats,
s’inicia ara un nou cicle
anomenat l’Assolellats,
espectacles per als
infants en uns escenaris
ben diferents. Així com
en el passat cicle, els
equipaments municipals
servien d’escenari, ara
es faran en els diferents
parcs o espais verds
de la ciutat, perquè els
participants coneguin una
mica més de la ciutat.

El primer començarà
aquest diumenge amb
l’espectacle Mira’t a
l’esplanada del costat
del monestir cistercenc
de Santa Maria de les
Franqueses. El segon
espectacle serà Filikrusty,
un espectacle de pallassos
que es farà el 19 de maig al
Parc dels Països Catalans;
el tercer espectacle,
anomenat Un dia, a càrrec
de Rosland Musical, es
farà el diumenge 26 de
maig al Parc del Secà
(al costat de les piscines
municipals). Finalment,
el darrer Aladí i la llàntia
meravellosa, càrrec de
l’Orquestra de l’Escola
Municipal de Música de
Balaguer, tindrà lloc el 2
de juny de 2019 al Parc
de la plaça de Joaquima
Vedruna.
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Anuncis breus classificats
TREBALL

-----------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes particulars 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 telèfon: 650422582.
----------------------------------ES PRECISA CAMBRERA. Interessades
portar Currículum al
Passeig de l’Estació,
29 de Balaguer. Raó
telèfon: 602945736.
----------------------------------ES FAN REPASSOS
de llengua anglesa (en
cursos de Primària,
ESO i Batxillerat). Raó
telèfon:
698383277.
Pregunta disponibilitat.
----------------------------------SE OFRECE chico con
experiencia de soldador. También se ofrece para realizar otros
trabajos (restauración,
mantenimiento...). Teléfono; 643465707.
------------------------------------

IMMOBLES

-----------------------------------VENDA TORRE prop
de Balaguer, en una
tranquil·la urbanització. Excel·lent situació. Amb llar de foc,
jardí i piscina. Raó:
973447760.
-----------------------------------ES LLOGA apartament
a la Pineda (Salou),
costat platja, amb vistes al mar i Port Aventura. Pàrking tancat,
piscina, a/a, rentavaixelles. Tots els extres.
Per setmanes i quinzenes. Raó: 639330429.
-----------------------------------ES LLOGA PARCEL·
LA per fer hort a Balaguer. Raó: 973446011629725009.
-----------------------------------L LO G U E R LO C A L
comercial, de 32 m 2,
ubicat al c/Girona de
Balaguer. Instal·lació
d’aigua corrent, llum,
porta d’alumini i vidre
i també té reixa exterior. Informa’t sense
compromís al telèfon:
973450555.
------------------------------------

HUERTO EN VENTA,
856 m2, todo vallado.
Razó n: 973447694616673946.
-----------------------------------ES VEN local acabat
de 33m 2, al c/ Moli
del Comte, 39. Raó
telèfons: 973446011629725009.
----------------------------------PARCEL·LA EN VENDA a Térmens. Possibilitat de fer-hi dos
habitatges. Façana a
dos carrers. Bon preu.
Informació: 973450555.
----------------------------------ES VEN pis a la zona
de l’Estació de trens,
90m2, 3 hab., 2 banys,
tot exterior, amb traster. Amb possibilitat de
quedar-se els mobles
i electrodomèstics.
Informa’t al telèfon:
609960427.
-----------------------------------SE VENDE piso, c/
Montroig, 2 habitaciones, comedor, baño,
trastero, 70 m2, reformado. Muy económico. Razón teléfono:
616854283.
------------------------------------

PIS A LLOGUER a Vallfogona de Balaguer, 4
habitacions, 2 banys,
cuina reformada, saló
menjador, balcó i terrassa. Raó telèfon:
973447760.
-----------------------------------ES LLOGA apartament
a Cambrils/Vilafortuny.
Primeríssima línia de
mar. Capacitat per a 4
persones. Per setmanes o quinzenes. Durant l’última quinzena
de juny, tot el juliol
i la primera quinzena de setembre. Raó:
660187172.
------------------------------------

VARIS

----------------------------------COMPRO monedes,
bitllets, segells, joguines, rellotges, àlbums
de cromos, postals, fotos antigues, còmics,
llibres antics, plomes
estilogràfiques, nines
Nancy, escalextrix,
coberteries de plata, i antiguitats. Raó:
676803205.
------------------------------------

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

MOTOR

----------------------------------VENC cultivador per a
Pasquali articulat. Casi
nou. Raó: 667476172.
------------------------------------ES VEN CARAVANA,
Model Knaus Sport
FDK. Full equip. 7 places. Aire condicionat,
TV, calefacció. Tendal
i tancaments (Thule) i
avancé (Alpes). Mover
(fins a 3.500 kg), toma
d’aigua, triple llitera.
ITV passada. Canvi de
nom inclòs. Porta bicicletes de 4 i roda de canvi original. Preu: 14.000
€. Raó: 610 225 752.
------------------------------------Per posar anuncis en
aquesta secció, adreceu-vos a les nostres
oficines del c/ Sant
Lluís, 36-38 entresol
o bé per telèfon al
973448273.
-------------------------------------
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Farmàcies

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

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

ÀGER
F. JOSA

973455286

------------------------------------------------------------------ALGERRI
GÁLLEGO-REÑÉ

973426189

------------------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10

973450214

F. DOLSET- Sant Lluís, 6

973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2

973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973445087

------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D’URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.

973586466

------------------------------------------------------------------CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M.

973420200

------------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
PÉREZ TORRES, ROSA M.

973428070

------------------------------------------------------------------LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS

973424151

------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA

ARRIBADES
LLEIDA
07.24
08.41
08.44
10.34
11.41
12.34
14.33
14.34
16.48
16.49
17.03
18.24
18.34
20.04
20.29
20.33
21.03
22.09
22.28
22.55

BALAGUER
05.52 (4)
08.15 (1)
11.15 (2)
15.31 (7)
17.31 (8)
17.56 (3)
19.51 (6)

LA POBLA
07.00
09.22
12.22
16.38
18.38
19.03
20.58

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

SORTIDES
LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.47 (1)
09.05 (1)
10.47 (2)
11.10 (7)
13.30 (1)
15.05 (7)
15.30 (2)
17.05 (5)
17.30 (4)
19.05 (5)
19.25 (4)
21.05 (7)
21.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
05.52
06.46
08.15
09.31
11.15
11.36
13.56
15.31
15.56
17.31
17.56
19.31
19.51
21.31
21.56

LA POBLA
07.08 (4)
10.08 (2)
13.00 (7)
15.15 (8)
15.30 (4)
19.00 (5)
19.30 (3)
21.22 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.37
22.29

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

605010097

MONTGAI
EVA CAMPIÑEZ

973430358

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

973438136

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

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 9 de maig
a les 8 de la tarda del 16 de maig
DOLSET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 16 de maig
a les 8 de la tarda del 23 de maig
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 23 de maig
a les 8 de la tarda del 30 de maig
MARCH

DEMANI’NS
PRESSUPOST

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

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

AIGUABELLA ALENTA, G.

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

Horari de trens

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.40
“
19.55
“
20.25
“
06.10
TÀRREGA
06.50
“
07.50
“
12.00
“
14.00
“
19.30
“
06.30
LLEIDA
07.15
“
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.10
“
09.15
”
09.53
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.15
“
14.55
“
15.15
“
15.18
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
18.40
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
16.35
“
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.17
AGRAMUNT
19.17
“

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
dg.
dl. a ds.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dis. i dium.
dl. a dv.
diari
diari
dl., dm., dj., dv.
divendres
diari
dl. a dv.
divendres
diari
dl. a dv.
dl. a ds.
dl. a dv.

SORT.
14.20
19.10
20.40
06.30
07.20
14.00
14.20
14.25
19.10
20.40
08.25
12.45
14.45
12.00

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“
“
ÀGER
“
“
“
“
“
“
ALMENAR
“
“
ALBESA

CALENDARI
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv.+dg.
dl. a dv.
dl. a ds.
dissabte
dl. a dv.
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv. + dg
dl. a dv. feiners
dissabtes
dl. a dv. feiners
disbt mercat

SORT.
06.45
07.15
08.00
08.05
08.45
08.50
09.10
09.15
10.00
10.05
11.10
11.15
12.30
12.35
13.00
13.40
13.45
14.10
14.15
15.00
16.00
16.15
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
dissabtes i diumenges
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres

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