<< 1

2

>> P U B L I C I T A T

S U M A R I << 3

Sumari
En Portada

26 de maig,
Eleccions Municipals

-------------------------------------------------------------------------------El proper diumenge 26 de maig, 8 partits aspiren
a fer-se amb el govern de l’Ajuntament de Balaguer.
Durant la campanya electoral tots els grups polítics
han explicat per diferents mitjans les seves propostes per la ciutat de Balaguer, de cara als propers 4
anys.
Un partit nou i algunes cares noves com a representants davant de les candidatures ja presentades
en les anteriors eleccions municipals del 2015.
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>>BALAGUER
# En marxa el nou projecte d’agents cívics a Balaguer
La tasca d’aquests agents es centrarà en fomentar el reciclatge i la separació dels residus, explicant als com s’ha de fer la recollida selectiva.
# L’Ajuntament instal·larà cendrers a les papereres de la ciutat
En total s’instal·laran 50 cendrers en diverses zones
# Nova edició de la Supernit a la Biblioteca de Balaguer
El divendres 31, a les 20 h del vespre, la Biblioteca oferirà la segona edició de la “Supernit a les biblioteques”, on més de
270 biblioteques viuran la iniciativa del Super3, per tal de promoure la lectura i les biblioteques entre el públic infantil
# L’Escola Municipal de Música presentarà una nova cançó en el concert de primavera
Ha estat creada per aquesta ocasió pel claustre de professors, tant la lletra com la música
>>COMARCA
# Presenten la 1a edició de la “Senglar Trail” de Cubells
Una cursa amb dos traçats, un de 18 km molt difícil i un altre d’11
per contemplar el paisatge
# L’espai Lo Carreró de Montgai participa a la Nit del Museus
És la primera ocasió que participa en aquest esdeveniment
# El GAL Noguera Segrià Nord promociona el producte local amb la cúpula Gustum
Un dels objectius de l’estratègia 2014-2020 del GAL Noguera Segrià Nord és millorar la transformació i la comercialització dels productes agroalimentaris locals
# El Club Escacs Balaguer campió de Catalunya 2019 en categoria preferent
Destacar que l’equip ha estat invicte tota la temporada, guanyant 11 de les 12 jornades disputades
>>ESPORTS
# El Sisvial CB Balaguer Campió de 3a Catalana
Va aconseguir la última jornada, una victòria a la pista de la Salle
Manresa B, que els donava el títol de campions de 3a catalana
# Lluís Cortés renova com a entrenador de CF Barcelona Femení
L’entrenador balaguerí ha fet una gran temporada al Barça
# Destacats resultats pels nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer
El nedador del Club Esportiu Natació Balaguer Lluís Pijuan durant el Trofeu de Mataró va aconseguir
una millor marca catalana en els 1500 lliures en categoria màster +45 en piscina olímpica de 50 metres
# El Club Gimnàstica Rítmica de Balaguer a la Copa Primavera Rítmica a Girona
Fins a cinc conjunts repartits en les categories infantil, junior i sènior van participar a la competició
>>OCI / CULTURA
# La tercera edició de “Jazz al Pati” del 3 al 8 de juny
L’Escola de Música juntament amb la Biblioteca Margarida de Montferrat organitzen per tercer any consecutiu la mostra internacional
# Aquest diumenge continua el cicle Assolellats
Amb un nou espectacle al Parc del Secà
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En marxa el projecte d’agents cívics dins
el Programa Treball als Barris
L’ajuntament ha posat
en marxa el projecte dels
agents cívics dins del programa Treball als Barris. El
programa tindrà una durada
de sis mesos i ha suposat
la contractació de quatre
agents i una coordinadora.
La tasca d’aquests agents
es centrarà en fomentar el reciclatge i la separació dels residus, explicant als comerços
com s’ha de fer la recollida
selectiva.
A part també faran tasques de difusió de comportaments cívics, així com
del compliment de les ordenances. Des de Treball

Les pintades van
aparèixer coincidint
amb l’aplec de les
Franqueses i el cicle
d’Assolellats

Presentació agents cívics

als Barris, s’actua des de la
vessant social, urbanística i
turística. També participen

del projecte Flors als balcons,
per potenciar el que Balaguer
sigui vila florida.

L’ajuntament instal·larà properament
cendrers a les papereres de la ciutat

Noves papereres amb cendrers

El passat 12 de maig van
aparèixer unes pintades a
Santa Maria de les Franqueses

L’Ajuntament de Balaguer
instal·larà properament cendrers en les papereres de la
ciutat per evitar que es llencin
burilles al terra i poder mantenir una ciutat neta, que forma
part de la campanya iniciada
el 2017, “ Siguem cívics”, que
en la seva primera fase, feia
referència a les mascotes.
En total s’instal·laran 50
cendrers en diverses zones
de la ciutat, per reduir entre
un 40 i un 50% les burilles que
actualment hi ha al carrer.

Les pintades es van
descobrir a primera hora
del passat diumenge 12
de maig, coincidint amb
la celebració de l’Aplec
de les Franqueses, que
es celebra anualment
al Monestir de Santa
Maria de les Franqueses,
monument declarat bé
cultural d’interès nacional
i el primer espectacle del
cicle Assolellats.
Les pintures van
afectar a diversos murs
de l’edifici, així com les
portes . Un cop es va fer la
descoberta, es va avisar a

tots els grups polítics del
consistori, els quals van
fer un acte re rebuig per
defensar l’art i la cultura
i contra la intolerància.
Sis tècnics del Centre
de Restauració de Béns
Mobles del Departament
de Cultura van fer les
tasques d’avaluació de
les pintades i van perdre
les decisions necessàries
de cara a la reparació.
Carme Alòs, directora
del Museu, va destacar
que es podrà fer la neteja
de les pintades sense
perjudicar massa la
pedra, fent una tasca molt
laboriosa, sobretot per la
dispersió del pigment. Els
treballs de neteja es faran
des del Departament de
Cultura i començaran
quan s’hagin avaluat els
danys econòmics.

Pintades a Santa Maria de les Franqueses
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L’ajuntament rep diferents equips
esportius pels seus mèrits aconseguits
Aquests dos equips han fet una molt bona temporada
i l’ajuntament els ha obsequiat amb una dessuadora
Aquest mes de maig
i amb l’acabament de
moltes lligues esportives,
l’Ajuntament de Balaguer
ha rebut diferents equips

esportius que han sigut
campions.
La passada setmana
l’alcalde Jordi Ignasi Vidal i la regidora d’Esports

Benjamí A del EFS Comtat d’Urgell

Gemma Vilarasau rebien el
PreBenjamí del Club Futbol Sala Balaguer Vedruna
després de proclamar-se
campions de lliga del grup
1 de Lleida. Els van obsequiar amb la dessuadora
del SomBalaguer.
Aquesta setmana també han rebut al Benjamí A
de l’Escola de Futbol Sala
Comtat d’Urgell, per quedar campions de lliga en la
seva categoria, havent perdut només un partit dels 22
jugats, i essent el màxim
golejador. Els hi van fer
entrega d’una dessuadora
amb el logotip de SomBalaguer.
Un reconeixement per
l’esforç i treball durant tota
la temporada i animar-los a
seguir endavant per aconseguir èxits.

Nova edició de la Supernit a la
Biblioteca de Balaguer
El proper divendres
31, a les 20 h del vespre, la
Biblioteca oferirà la segona
edició de la “Supernit a
les biblioteques”, on
més de 270 biblioteques
de Catalunya viuran la
iniciativa del Super3, per
tal de promoure la lectura
i les biblioteques entre el
públic infantil. La família

del Super 3 ha ideat una
aventura perquè els nens
i nenes participants en
aquesta jornada els ajudin
a lluitar contra el Senyor
Pla (Senyor de les Ombres),
que està fent desaparèixer
els llibres i donant vida als
malvats dels clàssics dels
contes. Adreçat a infants
de 4 a 10 anys.

Biblioteca Margarida de Montferrat
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Aquest dissabte 25 de maig es celebra
el Mercat del Vell al Passeig de l’Estació
Aquest dissabte 25 de
maig es celebrarà la VIII
edició del Mercat del Vell,
tot és bell si et fa servei. En
primer moment, estava programat pel passat 6 d’abril
però degut a la previsió de
pluja es va haver d’ajornar,
ja que es celebra al Passeig
de l’Estació, de les 10 h del
mati fins a les 22 h, organitzat per l’Associació Dóna
Pas que a part coincideix
amb la festa del Comerç
Just i finances ètiques.
Una iniciativa que pretén oferir un espai a la venda d’objectes “usats” a
particulars i entitats amb
la finalitat de contribuir a
donar una alternativa d’increment a les famílies que

L’objectiu es fomentar
el respecte i la no
violència en vers les
persones d’aquest
col·lectiu

Mercat del Vell

ho vulguin. Un mercat ecològic, solidari i sostenible.
La jornada estarà animada
per la Colla Bastonera Casal
Pere III.
Durant tot el dia es fa-

ran xerrades, projeccions
de documentals, així com
tallers, una xocolatada,
contes pels petits i també hi
haurà actuacions musicals,
jocs i exposicions.

L’Associació Swingnoguera va celebrar
diumenge el seu tercer aniversari

Moment de l’esdeveniment

L’Associació Swingnoguera va celebrar aquest

La Noguera se suma al Dia
Internacional contra la
LGBTIfòbia fent un vídeo

diumenge el seu tercer aniversari omplint la plaça de

hoopers d’arreu del territori
per fer diferents demostracions de ball durant el dia.
Al mati, després de l’acte
de rebuda dels participants,
es va fer una visita guiada
pel centre històric. A les
12.30 h es va fer una ballada
a càrrec de l’orquestra Easy
Living Jazz Band a ritme
de Swing. Els participants
a la trobada van celebrar
un dinar popular al casal
Lapallavacara i per la tarda
es va fer una nova ballada
d’aquesta modalitat de ball
que en els últims anys ha
guanyat molts adeptes.

El Servei d’atenció
Integral LGBTI del Consell
Comarcal de la Noguera
en col·laboració amb
altres administracions de
la comarca se sumen al
Dia Internacional contra
la LGBTfòbia (17 de maig),
amb l’enregistrament
d’un vídeo, on han
participat la Comissaria
de Mossos d’Esquadra
de Balaguer, els Serveis
Educatius de la Noguera,
el Ser vei Integral al
col·lectiu LGBTI de la
Noguera, l’Oficina
Jove de la Noguera, els

Cartell de la campanya

Serveis Socials d’Atenció
Primària de la Noguera,
el Servei d’Intervenció
Socioeducativa de la
Noguera i el Consell
Comarcal de la Noguera.
Aquesta campanya té
per objectiu conscienciar
la ciutadania de la
Noguera sobre l’existència
de discriminacions,
desigualtats, i altres
violències cap a les
persones lesbianes,
gais, bisexuals, trans i
intersexuals.
Un treball conjunt
a nivell de comarca
per fomentar entre la
població el respecte i
la no violència contra
les persones d’aquest
col·lectiu. Aquest vídeo
es pot veure en el següent
enllaç: https://youtu.be/
U1b4PNkgL10
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L’Escola Municipal de Música presentarà
una nova cançó en el concert de primavera
L’Escola Municipal de
Música oferirà el seu tradicional Concert de Primavera,
aquest dissabte 25 de maig
a partir de les 19 h al Teatre
Municipal de Balaguer, i
presentarà la cançó SomMúsica, inspirada en la campanya promocional de la ciutat
Somriu.
En el marc del concert
de primavera, els alumnes
de l’escola de música interpretaran la cançó, que ha
estat creada pel claustre de
professors, tant la lletra com
la música, que ha estat creada especialment per aquesta
ocasió i que serà interpretada

Alumnes de l’Escola de Música

per tots els alumnes de l’escola, que també lluiran una
samarreta corporativa amb

el logo SomMúsica. L’acte és
gratuït i obert a tothom, amb
aforament limitat.

Nova sortida al Merengue en el cicle “Any
dels llops” aquest passat diumenge

Espai el Merengue

Aquest passat diumenge
19 de maig, estava programada dins del cicle “Any
dels llops”, una sortida ano-

menada “Explosions i ràfegues de metralladora al Merengue”. La sortida que gira
entorn a la Guerra Civil i a

l’anomenat “Cap de pont de
Balaguer” començava amb
la projecció del documental “Conviure amb la por.
Els nens del Cap de Pont”.
Després els assistents es
traslladaren al cementiri
vell i posteriorment a l’espai
de memòria del Merengue,
el tossal de Camarasa, un
dels escenaris d’una de les
batalles més cruentes on
moriren centenars de joves
de la “lleva del biberó”. La
visita va anar a càrrec dels
tècnics del Museu, i van
llegir un dels fragments de la
novel·la “Els llops” de Francesc Puigpelat, ambientada
en aquests espai.

Joan Francesc Mira i la Revista
El Racó Català, Premis Comte
Jaume d’Urgell 2019
El Jurat de la XXX
edició del Premi Comte
Jaume d’Urgell va decidir
guardonar, ex-aequo,
a l’escriptor, professor,
antropòleg i sociòleg
valencià, Joan Francesc
Mira i a la revista digital
Racó Català.
Des de l’any 1990 fins al
2011 el Consell Comarcal
de la Noguera va convocar,
amb caràcter anual, el
Premi Jaume d’Urgell, que
s’atorgava a la trajectòria
d’una persona i/o entitat
que hagués contribuït a
l’enfortiment i la projecció
de les relacions culturals o
d’amistat entre els pobles
de parla catalana. Des de
l’any 2012 és l’Ajuntament
de Balaguer qui concedeix
aquest premi a una
persona i/o a una entitat.
Enguany els premis
seran per Joan Francesc
Mira, escriptor, a qui el
jurat li atorga el premi
per la seva trajectòria de
destacada aportació a la
literatura i el pensament

contemporanis, que ha
sabut compaginar sempre amb un activisme
cultural incansable a través de diverses organitzacions, com ara la presidència d’Acció Cultural
del País Valencià, i amb
el seu compromís cívic
i polític amb els Països
Catalans, i l’establiment
de relacions culturals i
d’amistat entre els seu
pobles.
La revista digital Racó
Català, mitjà de comunicació digital en l’àmbit
lingüístic dels Països Catalans, el jurat destaca
aquest treball incansable
d’intercanvi cultural entre
les poblacions i les entitats i institucions dels
Països Catalans, sense
cap vinculació de dependència amb cap partit o
institució política.
El diumenge 2 de juny
a les 19.30 h tindrà lloc a
l’església de Sant Domènec de Balaguer aquest
acte.

Jurat XXX premi Comte Jaume d’Urgell 2019
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El 26 de maig, 8 candidats es
disputen l’alcaldia de Balaguer

Lloc i data de naixement:
Balaguer, 28 de març de 1960.
Estudis: Ciències Empresarials.
Professió: Empleat CEEI Lleida.
Un líder polític:
Artur Mas.
Un escriptor:
Salvador Espriu.
L’última pel·lícula que ha vist al cine:
La buena esposa.
Un llibre:
Escrits de presó de Quim
Forn.
Un cantant o grup musical:
Raimon.
Hobby’s: El bon menjar.
Un plat:
La coca de samfaina.
Com us definiríeu: Honrat i treballador.
Què és el que més us ’agrada de
Balaguer:
Tot, però el Centre Històric
per raons sentimentals.
La millora més urgent per la ciutat:
El projecte del tren-tramvia.
Un desig per Balaguer:
Que hi hagi feina i oportunitats per tothom.
Com imagina Balaguer en un futur
proper (10 anys)?
Una ciutat amb qualitat de
vida, activa economicament,
cultural i esportiva. I que sigui referent en un país lliure.

Carlos Garcia

Lloc i data de naixement:
Balaguer, 29 de febrer de
1964.
Estudis: Doctor en Física.
Professió: Professor Titular
Universitat Rovira i Virgili de
matemàtica aplicada.
Un líder polític: Winston
Churchill.
Un escriptor: Arthur C. Clarke.
L’última pel·lícula que ha vist al cine:
Avengers. Endgame.
Un llibre:
El Libro del dia del Juicio
Final de Connie Willis.
Un cantant o grup musical:
Foo Fighters.
Hobby’s: Tocar el baix elèctric.
Un plat: Arròs caldós.
Com us definiríeu: Sóc un científic. Astrònom.
Què és el que més us agrada de
Balaguer:
La vida tranquil·la de la ciutat.
La millora més urgent per la ciutat:
Eliminar la via com a barrera
arquitectònica.
Un desig per Balaguer:
Una ciutat pròspera, moderna i solidària.
Com imagina Balaguer en un futur
proper (10 anys)?
Una ciutat ben connectada
amb el seu entorn. Una ciutat
intel·ligent i avançada. Una
ciutat amb vitalitat econòmica.

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

Josep Maria Roigé

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

Lloc i data de naixement:
Balaguer, 17 de febrer de
1965.
Estudis:
Enginyer Agrònom.
Professió:
Tècnic ambiental.
Un líder polític:
Oriol Junqueras.
Un escriptor:
Henning Mankell.
L’última pel·lícula que ha vist al cine:
Aquaman (amb família).
Un llibre:
El món de Sofia.
Un cantant o grup musical:
Mishima.
Hobby’s:
La natura, viatjar.
Un plat:
Bacallà amb samfaina.
Com us definiríeu:
Introvertit.
Què és el que més us agrada de
Balaguer:
El riu.
La millora més urgent per la ciutat:
El civisme.
Un desig per Balaguer:
Prosperitat.
Com imagina Balaguer en un futur
proper (10 anys)?
Una ciutat culta, lliure, desvetllada i feliç.

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

Jordi Ignasi Vidal

Durant la campanya electoral tots els grups polítics han
explicat per diferents mitjans les seves propostes per la
ciutat de Balaguer, de cara als propers 4 anys
Joan Pla

Lloc i data de naixement:
Balaguer, 18 d’octubre de
1970.
Estudis:
Formació Professional Electricitat.
Professió: Operador industrial.
Un líder polític:
Nelson Mandela.
Un escriptor:
Julio Verne.
L’última pel·lícula que ha vist al cine:
Los Vengadores.
Un llibre:
La cabaña del Tio Tom.
Un cantant o grup musical:
Bon Jovi.
Hobby’s: Pescar.
Un plat:
Paella Valenciana.
Com us definiríeu:
Senzill i humil.
Què és el que més us agrada de
Balaguer:
El Centre Històric.
La millora més urgent per la ciutat:
Les feines del dia a dia.
Un desig per Balaguer:
Industrialitzar-la per acabar
amb l’atur.
Com imagina Balaguer en un futur
proper (10 anys)?
On tothom visqui bé, amb felicitat i sense preocupacions.

ELECCIONS MUNICIPALS

Economia i treball eixos bàsics
de la campanya electoral

Lloc i data de naixement:
Balaguer, 22 de juliol de 1958.
Estudis: Administrativa i sociosanitària.
Professió: Sociosanitària.
Un líder polític:
Adolfo Suárez.
Un escriptor:
Arturo Pérez Reverte.
L’última pel·lícula que ha vist al cine:
Ma Ma de Penélope Cruz.
Un llibre:
Reinventarse de Mario Alonso Puig.
Un cantant o grup musical:
Café Quijano.
Hobby’s:
Cantar.
Un plat:
Una bona mariscada.
Com us definiríeu: Una persona
molt treballadora, directa i
sencera.
Què és el que més us agrada de
Balaguer:
Tota la ciutat en general, però
sobretot el riu.
La millora més urgent per la ciutat:
Una ciutat neta.
Un desig per Balaguer:
Un Balaguer actiu turísticament i comercialment.
Com imagina Balaguer en un futur
proper (10 anys)?
Un Balaguer més actiu i millor gestionat.

Daniel Barios

Lloc i data de naixement:
Lleida, gener de 1974.
Estudis: Gestió i direcció d’empreses.
Professió: Agroramader.
Un líder polític:
Aquells que fan les coses
pensant en els altres, Juan
Barios Ortiz.
Un escriptor:
Pablo Rei (Argentina).
L’última pel·lícula que ha vist al cine:
Lo dejo cuando quiero.
Un llibre:
Atrapa tu sueño.
Un cantant o grup musical:
Calvin Harris.
Hobby’s:
El món del motor.
Un plat:
Els canalons de l’àvia.
Com us definiríeu: Senzill, humil
i treballador.
Què és el que més us agrada de
Balaguer:
Tot Balaguer és fantàstic.
La millora més urgent per la ciutat:
Com a agro que sóc, potenciar i tenir cura de tots els
espais naturals de Balaguer.
Un desig per Balaguer:
Treball en equip.
Com imagina Balaguer en un futur
proper (10 anys)?
Un Balaguer atractiu, dinàmic i impulsor.

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

Pepi Martínez

Un partit nou i algunes cares noves com a representants
davant de les candidatures ja presentades en les anteriors
eleccions municipals del 2015

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

Lloc i data de naixement:
Tàrrega, 14 de juny 1961.
Estudis: COU.
Professió: Prejubilat de banca.
Un líder polític:
El poble quan lluita, amb
fermesa, pels seus ideals i
anhels.
Un escriptor:
Francesc Puigpelat.
L’última pel·lícula que ha vist al cine:
Origen.
Un llibre:
Les veus del Pamano, d’en
Jaume Cabré.
Un cantant o grup musical:
Pink Floyd.
Hobby’s: Llegir, l’esport, conèixer.
Un plat:
Cargols a la cassola.
Com us definiríeu: Constant.
Què és el que més us agrada de
Balaguer:
La seva història, l’entorn vora
el riu.
La millora més urgent per la ciutat:
Recuperar la pèrdua d’especialistes i el seu horari de
visita al CAP de Balaguer.
Un desig per Balaguer:
Que sigui municipi de la República Catalana.
Com imagina Balaguer en un futur
proper (10 anys)?
Fet des de la gent i per la
gent.

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

Josep Maria Colea
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Juan José Fernández

Lloc i data de naixement:
Balaguer, 26 de març de 1960.
Estudis:
EGB Comptabilitat.
Professió:
Encarregat manufactures
del vidre.
Un líder polític:
Santiago Abascal.
Un escriptor:
Miguel de Cervantes.
L’última pel·lícula que ha vist al cine:
Titanic.
Un llibre:
El diario de Ana Frank.
Un cantant o grup musical:
Queen.
Hobby’s: Escacs.
Un plat: Paella.
Com us definiríeu:
Una persona amable, responsable i generós.
Què és el que més us agrada de
Balaguer:
Les persones que resideixen
a Balaguer.
La millora més urgent per la ciutat:
La incorporació d’empreses
perquè Balaguer deixi de ser
ciutat dormitori.
Un desig per Balaguer:
Que Balaguer sigui un exemple a seguir.
Com imagina Balaguer en un futur
proper (10 anys)?
Una ciutat prospera.
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L’església de Sant Urbà de la Figuera en
recuperació per la memòria històrica

Església de Sant Urbà de la Figuera

L’església del segle XII
dedicada a Sant Urbà i ubicada al desaparegut poble
de la Figuera (Algerri), ha sigut protagonista d’una altra
actuació de consolidació de
les seves estructures arquitectòniques per preservar-la

i donar-li la dignitat que es
mereix. És l’únic edifici de
la Figuera que roman d’empeus després que el petit
poble s’abandonà durant la
segona meitat del segle XX.
Recentment, s’ha efectuat una altra fase que ga-

ranteix la perdurabiliat de
l’església, com l’actuació
integral de les cobertes de
l’àbsis i de la nau. S’ha intervingut en sanejar-les i consolidar-les, restituir tots els
voladissos de la coberta de
la nau i aportar teula rústica
a la nau i substituir la teula
rústica trencada en l’àbsis.
Aquestes actuacions han
rebut el recolzament de la
Diputació de Lleida, l’Ajuntament d’Algerri i l’Associació
Cultural ‘Patronat Sant Urbà
de la Figuera’.
L’església de Sant Urbà
és un espai cultural més del
municipi d’Algerri, sense
oblidar que aquest s’inserta
com un dels elements singulars d’arquitectura històrica
de l’Espai Natural Serra Llarga-Secans de la Noguera.

L’espai Lo Carreró de Montgai, participa
per primer cop a la Nit dels Museus
L’espai creatiu i patrimonial de Montgai, va participar per primer cop a la
Nit dels Museus el passat
divendres 17 de maig, amb
activitats per tota la nit.
Una visita guiada que
explicava el passat medieval del Carreró, un dels
exemples més ben conservats i recuperats d’un antic
carrer sense sortida propi
d’una vila closa típica de la
Catalunya Nova, explicant
la vida a l’alta edat mitjana
en un poble rural de frontera entre el món cristià i el
musulmà.
Una altra protagonista
destacada de la nit va ser
la novel·la ‘La llegenda del
Carreró’ (Pagès Editors),
inspirada en aquest espai
i que també va fer retrocedir en el temps fins a
l’època medieval. La seva

Lo Carreró

autora, Sílvia Colomé, va
ser l’encarregada de fer
una ruta literària per alguns
passatges de la seva obra
que feien referència directe
als espais de Lo Carreró.
Sota la llum d’una espelma,
conduint als assistents per
un món màgic i alhora ple
de realisme. Colomé, va

ser l’encarregada d’obrir
la Nit dels Museus amb un
contacontes per a petits i
grans inspirat en dos dels
personatges principals de
la novel·la: la jove Salgar
i la Blancallum, un dona
d’aigua màgica que és filla
de la boira i el darrer raig del
sol.

Presenten la 1a edició de la
“Senglar Trail” de Cubells pel
proper 16 de juny

Cartell de la cursa de Cubells

Una cursa amb dos
traçats, un de 18 km
més difícil i l’altra
d’11 km per
contemplar el paisatge
L’ A j u n t a m e n t d e
Cubells presenta la
primera edició de la
Senglar Trail de Cubells.
Una cursa organitzada
per l’associació de joves
de Cubells “JoQblls”
juntament amb els veïns
i veïnes del municipi. Es
tracta d’una cursa molt
dinàmica que comptarà
amb dos traçats, El
primer amb una distància
d’uns 18 quilòmetres amb
800 metres de desnivell
positiu acumulat, amb
fortes pujades i algun
descens tècnic vertiginós
i la segona d’una
distància aproximada
d’11 quilòmetres amb
342 metres de desnivell
positiu acumulat, apta per
totes les persones, i que
pot ser caminada o cursa
curta per contemplar el
municipi des de diferents
perspectives.
Josep Regué alcalde
del municipi, explica
que aquesta cursa s’ha
pensant tenint en compte

els traçats dels porcs
senglars que habiten al
territori.
La cursa llarga ofereix
molts quilòmetres de
corriols pedregosos i
terra entre boscos
d’alzina i pi, plens de
“garrics” i que amaguen
rastres de senglars
i cabirols. Amb fortes
pujades i algun descens
tècnic vertiginós. El punt
més alt és el repetidor
de Boada, on gaudiran
d’una vista de 360º de
tota la plana de l’Urgell,
Lleida, la Noguera, la
serra del Montroig i del
Montsec i la segona
cursa és una caminada
o cursa curta pels més
amants de la natura que
vulguin contemplar la
bellesa del municipi
des de diferents
perspectives amb una
distància aproximada
d’11 quilòmetres.
L a S e n g l a r Tr a i l
puntuarà per la Lliga
de la Noguera i tindrà
lloc el proper 16 de
juny. La cursa disposarà
d’avituallaments,
e s m o r z a r - d i n a r,
pàrquing i obsequis per
tots els participants. Les
inscripcions es poden fer
a traves del web www.
inscripcions.cat

P U B L I C I T A T << 11

12 >>

COMARCA

P U BLIREP ORTATGE

Alquienvas proporciona les eines pel
projecte “Escoles Responsables”

Compostatge a les escoles

L’empresa Alquienvas de
Bellcaire d’Urgell ha estat
l’empresa escollida per la
Comarca del Bajo Cinca
per al subministrament de
compostadors i realització
de jornades de formació als
diferents centres educatius

de la comarca, en el marc del
projecte “Escoles Responsables”.
Es tracta d’un programa per a l’adquisició de
compostadors dinàmics i la
realització de tallers de compostatge, amb la finalitat de

reduir la quantitat de residus
generada i tancar el cicle
del reciclatge de la matèria
orgànica, produint un compost de qualitat en el mateix
centre amb la col·laboració
d’alumnes i professors, per
a aplicar-ho posteriorment
al seu hort escolar o jardí.
Els compostadors adquirits tenen la particularitat
de ser rotatoris, i la clau de
l’èxit és aquesta possibilitat
de volteig, ja que la barreja
és necessària per tal que el
compostador funcioni d’una
manera òptima.
En total, 14 centres es
beneficiaran d’aquest programa, on destaca la importància de poder convertir en
compost el gairebé 40% de
la matèria orgànica que es
genera en aquests centres.

El GAL Noguera Segrià Nord promociona
el producte local amb la cúpula Gustum
El Grup d’Acció Local
Noguera Segrià Nord va
instal·lar la cúpula Gustum
al col·legi Àngel Guimerà
de Balaguer, que va rebre la
visita de més de 90 alumnes
de l’escola Àngel Guimerà,
l’escola La Noguera i l’escola
Pia.
Un dels objectius de l’estratègia 2014-2020 del GAL
Noguera Segrià Nord és millorar la transformació i la comercialització dels productes
agroalimentaris locals. Per tal
de sensibilitzar la població
local de la importància de
la tasca de les persones que
produeixen aliments al nostre territori, ha convidat els
alumnes de 6è de Balaguer
a entrar a la cúpula Gustum.
Dins de la cúpula, els
nens i les nenes, amb un
contingut audiovisual de 360º
immersiu, es van submergir

Cúpula Gustum

en les diferents càpsules temàtiques i van poder experimentar vídeos sobre diferents
aliments com els làctics, la
carn, l’arròs, la fruita i verdura, etc.
Aquest projecte educatiu
s’emmarca dins del projecte
de cooperació Gustum, en
el qual participa el Consorci

Grup d’Acció Local Noguera
Segrià Nord, ubicat al Consell
Comarcal de la Noguera, conjuntament amb tots els Grups
d’Acció Local de Catalunya,
i està finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de
la Generalitat de Catalunya i
fons europeus FEADER.

El Club Escacs Balaguer Campió
de Catalunya 2019 en categoria
preferent

Equip preferent del Club d’Escacs Balaguer

El passat diumenge
dia 12, el primer equip del
Club d’Escacs Balaguer
es va proclamar campió
de Catalunya d’Escacs
de la categoria Preferent
per primera vegada en la
seva història, al guanyar
per 6,5 punts a 3,5 al Club
Escacs Moià, tots dos
equips arribaven a la final
després de derrotar en els
quarts de final i semifinals
als diferents campions
dels grups de la categoria
Preferent de tot Catalunya,
el Balaguer després de
derrotar al C.E. Figueres
i al C.E. Santa Coloma
de Queralt. El matx es va
disputar a Balaguer i va
finalitzar després de 4 hores

de joc amb 6 victòries, 1
taules i 3 derrotes en les
10 partides que es van
disputar.
Destacar que l’equip
ha estat invicte tota la
temporada, guanyant
11 de les 12 jornades
disputades i cedint només
un empat durant tota la
Lliga. Aquest títol s’afegeix
als èxits aconseguits
aquesta temporada, on
els dos equips del club
s’han proclamat campions
provincials en les seves
respectives categories
(Preferent i Tercera
provincial), aconseguint
l’ascens a 2a divisió
Catalana i a 2a divisió
provincial.
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Segon concurs de Flors als balcons dins
el programa Treball als Barris
Els premis s’entregaran el 26 de juny a les 20 h a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament
La Paeria de Balaguer,
dins del programa Treball
als barris, organitza el 2n
Concurs “Flors als balcons”
per tal de guarnir els bal-

cons i jardins de Balaguer i
fer l’entorn més agradable.
L’objectiu d’aquest concurs és afavorir la implicació dels veïns i veïnes en

Presentació del segon concurs Flors als Balcons

l’augment de la vegetació
de Balaguer, creant un entorn més agradable i millorant el paisatge urbà.
L’any passat el concurs
va tenir molta acceptació i,
per això, aquest any s’han
inclòs noves categories. El
concurs consta de quatre
categories: Balcons Centre
Històric, Balcons Balaguer,
Jardins i Equipaments públics.
Tots els balcons i jardins
han de ser visibles des de
la via pública. Les persones
interessades es poden inscriure del 18 de maig fins al
7 de juny a l’Ajuntament i
el concurs serà la setmana
del 17 al 21 de juny, fent-se
l’entrega de premis el 26 a
de juny a les 20 h del vespre
a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

El Museu de la Noguera es suma
als actes de la Nit dels Museus
El Museu de la Noguera
es va su mar aquest
dissabte 18 de maig, al Dia
Internacional dels Museus,
amb diferents actes com la
jornada de portes obertes
al Museu de la Noguera i
al Museu de l’Or.
L’activitat principal
va ser “Fent safareig” a
la Reguereta a les 22 h,

amb la periodista Rosa
Vendrell que va oferir
una xerrada interactiva
“Memòries líquides. Veus
de safareig”. En acabar,
els assistents van poder
veure al Museu la peça
que recentment ha estat
restaurada i vinculada a
la bugada, un bugader del
segle XIX.

Presentació del bugader del segle XIX
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La 14 edició del Tecni Camp dels Pirineus, El racó del poeta
presenta una nova activitat
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Del 24 al 30 de juny, la
localitat pirinenca de Rialp
acollirà la 14ena edició del
Tecni Camp dels Pirineus,
un campus esportiu de futbol, bàsquet i futbol sala,
que dirigeix Juanjo Tenorio
organitzat pel Club Futbol
Vallfogona amb el suport

del Club Bàsquet Balaguer
i el Club Futbol Sala Balaguer.
L’edició d’enguany presenta com a novetat una
nova secció, el Cinema
Camp per a joves entre els
9 i els 15 anys que aprendran a ser uns cineastes,

Campus Rialp una edició anterior

fent una introducció al cinema, taller de guió, taller
de so, taller de càmera,
taller de preproducció, rodatge d’un curtmetratge i
taller de muntatge.
Els joves participants
en les modalitats esportives, d’edats compreses entre els 6 i els 16 anys practiquen l’esport escollit en
dues sessions diàries d’entrenament i tecnificació,
una de matí i una de tarda.
També gaudeixen d’activitats de muntanya, com
el senderisme i la hípica,
així com de les diferents
instal·lacions de l’hotel
Condes de Pallars, on
s’allotgen, com el tennis
taula, tennis, rocòdrom, la
piscina, piscina climatitzada, jacuzzi i mini golf entre
d’altres.

Quatre dies
En quedaran
l’estil que hagis deixat
i algun record efímer,
mentre durin
els anys
de més a prop.
Aquesta és la història
que es repeteix pels segles.
Si vens de reis o rics,
potser et facin amb pedra
pilars majestuosos,
obeliscs,
o túmuls que els antics
es feien fer per ells.
I duraran,
qui sap els anys.
Potser milions,
potser no cap.
Només el temps
que tardi un altre crac,
astral o planetari,
tan se val.
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El CF Balaguer perd per la mínima ,1-0
davant l’Andorra en el millor partit a casa

Una jugada del Balaguer-Andorra

El CF Balaguer va fer un
bon partit contra l’Andorra i
es va acomiadar de la categoria amb un bon sabor de
boca.

Només va començar el
partit i ja es van veure les intencions de ambdós equips.
L’Andorra dominava el centre
del camp i el control de la

pilota davant d’un Balaguer
molt ordenat i defensiu que
va treballar bé les seves
línies juntes i organitzades
evitant que l’Andorra pugues
fer mala la porteria d’Alfred
en els últims metres.
Al minut 24 de joc va ser
Hichem qui va fer el primer
xut entre els tres pals sense
gaires problemes pel meta visitant Nico i tres minuts després era Jantos qui rematava
de cap per l’Andorra posant
a prova la categoria d’Alfred
amb una gran intervenció.
Fins al descans van canviar
poc les coses amb domini
visitant però sense ocasions
de gol.
L’únic gol del partir va
arribar en una jugada aïllada

Lluís Cortés renova com a entrenador
de l’equip femení del CF Barcelona
Per primer cop han
aconseguit classificar-se
per a la final de la
Champions

La renovació de Lluís Cortés

El Barça ha anunciat
aquest dilluns la renovació
de Lluís Cortés com a tècnic
del Femení fins el 30 de
juny del 2020, amb opció
a una temporada més.
L’entrenador de Balaguer,
de 32 anys, va assumir

després d’un error defensiu
i va servir per a que l’equip
visitant es possés per davant
al marcador i que en definitiva seria el resultat final del
partit.
El Balaguer va lluitar per
aconseguir l’empat i a punt
va estar de fer-ho mitjançant
Pau al minut 57 després de
recuperar una pilota al centre
del camp e intentar-ho de potent xut que va sortir fregant
el pal.
L’Andorra va tenir una
altra ocasió clara a pilota
parada al minut 73, quan
Fede xutava al travesser de
falta directa.
En definitiva el conjunt
de la Noguera no va encertar
a materialitzar cap de les
seves jugades i el resultat es
va mantenir inalterable fins
al final del partit.
Es va sortir del Municipal
amb la sensació de veure el
millor partit de la temporada.
la direcció del conjunt
blaugrana el passat mes
de gener en substitució de
l’anterior entrenador Fran
Sánchez i ha aconseguit
classificar l’equip per
a disputar la final de la
Champions, que va perdre
en front del potentíssim
Olimpic de Lyon
L’acte de la signatura
a les oficines del Camp
Nou ha comptat amb la
presència del vicepresident
esportiu, Jordi Mestre, la
directiva responsable de
la secció, Maria Teixidor, el
mànager esportiu, Markel
Zubizarreta, i el mateix Lluís
Cortés. En declaracions
als mitjans oficials del
club, el tècnic s’ha mostrat

Classificació
Primera divisió
Catalana
1. Andorra.....................64
2. Manresa....................63
3. Viladecans................60
4. Igualada....................57
5. Montañesa................55
6. Mollerussa................53
7. Vilanova Geltrú........52
8. Tàrrega......................45
9. Júpiter ......................44
10. Almacelles..............44
11. UD Vista Alegre.....43
12. Gavà.........................39
13. Sant Ildefons..........38
14. Borges Blanques...35
15. Lleida B ..................34
16. Cambrils.................29
17. Rapitenca................26
18. Balaguer ............... 19

molt satisfet per com s’ha
sentit en aquests mesos al
capdavant del Femení i ha
agraït la confiança per la
renovació.
El tècnic es guanya la
confiança de la secretaria
tècnica blaugrana, que el va
col·locar al càrrec el passat
mes de gener, i seguirà, com
a mínim, una temporada
més al front de l’equip
femení.
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Destacats resultats pels nedadors del
Club Esportriu Natació Balaguer
El nedador del Club
Esportiu Natació Balaguer Lluís Pijuan durant
el Trofeu Màster de Mataró va aconseguir una
millor marca catalana en
els 1500 lliures en categoria màster +45 en piscina
olímpica de 50 metres amb

Lluís Pijuan del CEN Balaguer

un temps de 18:31,18, l’anterior era de 18:39,04. En
Lluís s’ha proclamat campió del trofeu en la seva
categoria +45 i el tercer
lloc en categoria conjunta
absoluta màster. Aquesta
es la seva segona millor
marca catalana desprès

de la que va aconseguir en
els 2000 metres lliures en
el campionat de Catalunya
en piscina de 25 metres.
Per altra banda, comentar que l’equip aleví
del Club Esportiu Natació
Balaguer, participà al Trofeu Ciutat de Manresa, on
Arnau Pifarré aconseguí
la medalla d’argent en els
200 esquena, també medalla d’argent per Helena
Roca en la prova de 100
esquena. En Jaume Pallé
va aconseguir una meritòria 4a posició en els 100
braça, i Giulian Alecsandru també 4a posició en
els 200 estils, Jordi Suñé
21è en els 100 papallona, Naoki Ribó 33è en els
100 papallona i Alexandru
Heghies 28è en els 200 estils.

Participació del Club Tennis
Balaguer al Xpress Tennis Cup

Participants del Club Tennis Balaguer

El passat dissabte 4 de
maig, es va celebrar la 3a
edició de la Xpress Tennis
Cup (Fundació Jaume
Serra) a les instal·lacions
del Club Natació Lleida.
E l C l u b Te n n i s
Balaguer, hi va participar
en categoria Minitennis,
Sub 10 masculí, Sub 10

femení i Sub 12 femení,
amb un total de 16
participants.
Destacar que l’equip
Sub 10 masculí, va
quedar 2n classificat,
aconseguint plaça per la
Gran Final de Catalunya
que es jugarà a Sabadell
el proper 16 de juny.
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El Club Gimnàstica Rítmica Balaguer a la
Copa Primavera Rítmica a Girona

Participants del Club Gimnàstica Rítmica

El passat dissabte 4
de maig es va celebrar a
Girona la 1a fase de Copa
Primavera en la modalitat
de conjunts en la que els

conjunts del Clib Gimnàstica Rítmica de Balaguer hi
van estar representades en
totes les categories.
Fins a cinc conjunts

repartits en les categories
infantil, junior i sènior van
participar a la competició,
sent de nou el club amb
més representació de tots
els presents que hi varen
participar.
Els resultats van acompanyar durant tota la jornada, amb primera posició
per als conjunts sènior IV i
Júnior V/VI, i dues segones
posicions per als conjunts
Júnior IV i infantil IV. Els
resultats han estat el premi
a una llarga temporada
que finalitzarà el proper 25
de maig amb la 2a fase de
COPA Primavera que també
es celebrarà a la província
de Girona.

Victòries pel Cudós Consultors CB
Balaguer en els seus dos últims partits
La penúltima jornada de la
lliga regular, les balaguerines
van jugar a Lleida en el derbi
provincial. Les locals que
arribaven al partit minvades
per les baixes començarien
amb un ritme més alt que les
visitants, i fins i tot manarien
al marcador durant alguns
minuts. Mica en mica, sense
arribar a estar al nivell habitual, les balaguerines passarien
davant del marcador i aconseguirien una renda que el CB
Lleida ja no podria recuperar.
Finalment 36-52, i una nova
victòria del Cudós Consultors
que li permetia arribar a la
darrera jornada encara amb
opcions matemàtiques de
classificació per la final a 4.
En la darrera jornada de la
temporada, les grana sortien
a pista d’un equip difícil, sent
coneixedores que tenien opcions matemàtiques d’entrar
a playoff, tot i que aquestes
eren complicades, van jugar per aconseguir aquest

Cudós Consultors CB Balaguer

objectiu. La primera meitat
va ser igualada, amb un bon
encert i un joc que es basava
a créixer a partir de la qualitat
individual de les jugadores
i que les permetia estar al
partit. La clau del partit va ser
el tercer període, on les locals
van prémer l’accelerador en
defensa i mostrant-se generoses en atac i prenent bones
decisions, aconseguirien una
renda de 12 punts que ja no

deixarien anar.
La tònica del partit va
seguir amb un intercanvi
constant de cistelles fins al
58-47 final. Amb aquesta victòria l’equip s’ha quedat a un
partit d’entrar a les posicions
que donen accés a la fase
d’ascens a Copa Catalunya,
en un grup molt igualat on
els 6 primers classificats estan separats per només una
victòria.

El Sisvial CB Balaguer campió de
3a catalana i ascendeix a segona
per la propera temporada

Sisvial CB Balaguer

El passat dissabte 11
de maig, el primer equip
masculí del CB Balaguer,
entrenat per Francesc
Almira, va aconseguir a
la última jornada, una
victòria a la pista de la
Salle Manresa B, que
els donava el títol de
campions de 3a catalana.
Desprès d’una gran
temporada, amb tan
sols 3 derrotes en tota
la lliga, els balaguerins,
que no eren els favorits
per quedar entre els 4
primers al principi de
temporada, posaven
una cirereta al pastís
aconseguint una última
victòria que era vital per
proclamar-se campions
i aconseguir ascendir
de categoria, fet que no
succeïa des de feia 4
anys.

El CB. Alpicat
“B” necessitava que
els balaguerins no
guanyessin a Manresa, i
si ells guanyaven l’últim
partit a casa eren ells els
campions. Però al final,
el Sisvial Balaguer va
complir i es va emportar
una merescuda i
treballada victòria contra
un Manresa lluitador
que no va posar gens
fàcil les coses.
El divendres 17, es
va fer l’acte de recepció
de l’alcalde i la regidora
d’esports al Sisvial CB
Balaguer, on hi va acudir
l’equip, el president del
club i l’equip tècnic,
que se’ls va fer entrega
d’una jaqueta amb el
logotip SomBalaguer i
felicitar-los per l’ascens
aconseguit.
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Tristesa i somriures

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

Ara mateix veig com es
pengen propaganda de les
opcions a l’alcaldia, tot és
ben distret.
Distrets i amb poca peresa devien estar els que
van fer les pintades a Santa
Maria de les Franqueses.
Pedres venerables guanyades de nou per a tots.
Ara passats alguns dies
de quan ho vaig veure amb
tristesa. Penso en la hostilitat renascuda en el cervell
d’un sol home “de quan
pitjor, millor”, i com s’ha
colat dins el circuit cerebral
de molts. La seva llavor ha
germinat bé. I potser a l’altre costat han dit “piquem
on faci més mal”. I a fe que
ho han aconseguit per vergonya de tots. Ells inclosos.
Amb un gust molt dolç
he viscut els resultats de
les passades Eleccions Generals, i tal com es preveia
ERC ha obtingut un èxit total. Els Socialistes han mostrat que estan ben vius, fins

i tot a Catalunya, i la victòria els ha anat a parar a les
mans a quasi tota Espanya.
Per aquells que desitjàvem
aquests resultats, no cal dir
que ens sentim satisfets.
Doncs la lectura que es pot
fer, és el molt de camí que
ens esperar sense trencar
cap plat. I que són fets els
que esperem i no farinetes
de blat de moro, amb més o
menys dolçor segons el sucre que li puguin ficar. Ara
hem de tornar a votar per
l’Europa que no acaba de
néixer i pels Municipis que
massa vegades s’han passat de rosca, obeint al moment d’entusiasme viscut
i sentit per alguns. S’ha de
reconèixer que potser nosaltres mateixos haguéssim
fet el mateix, o potser no?
Ara hi he la febre de
fer-nos republicans, amb
la quasi plena voluntat dels
de sempre. I com he dit
altres vegades, es pot entendre. Amb la quantitat de

Eleccions

Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ha reaccionat el poble!!
Aquestes eleccions han
estat positives davant la
crisi. Els indecisos han vist
que el sistema que estava
imposat no els podia anar
bé. El valor de tot és mirar
que funcioni amb igualtat
i justícia per a tothom. No
sé sap si té remei la corrupció, l’honradesa tan sols
té remei de la individualitat de cada persona, els
insults, les amenaces i la
por; és impropi de falta de
cultura i respecte i amb el
denigrant 155 i el poc res-

pecte amb Catalunya. Han
perdut la majoria al Senat
sent una gran victòria, havent guanyat la moderació,
el diàleg, i la convivència,
podent relacionar pactant.
Per poder que es tingui, no
es pot imposar el que es
vulgui, ningú és infal·lible,
S’ha de tenir gran respecte,
doncs no hi ha d’haver ni
vencedors ni vençuts, tan
sols respecte. S’ha aconseguit per via legal una
democràcia que es defensa
la legitimitat, veient-se la
llum. Si es segueix aques-

gent que estan cridats per
la Justícia a passar comptes. La desitjada i somiada
república els indultaria a
tots en menys de mitja hora
després de proclamar-se.
Tots aquests fugits de la
Justícia serien presentats
com a màrtirs en la nova
Espanya. Lluentejant encara la brillantor que els
cantants de torn es cuidarien de lloar-los, mati i nit
els set dies de la setmana.
Però el mateix poble català
-amb tantes virtuts fenícies-, quan la butxaqueta no
sonés bé es cuidaria de matar a la república i als seus
creadors els abandonaria a
la seva sort. Som així.
Tots aquells partits que
s’omplen la boca parlant de
justícia Social, saben molt
bé que menteixen. Doncs
no és possible d’una forma
total ni per aproximació per
a moltes raons, i cas de voler forçar-ho es trobarien
amb el més cru capital que
d’una forma u altre els matxucaria.
-------------------------------------------

ta regla es pot progressar
i evolucionar. Es viu d’una
forma precària i desapassionada de la política actual
ja que demostren poca formalitat ni coherència, desencantant als ciutadans.
No és agradable que s’hagin d’unir partits per fer
els vots corresponents, ja
que el ciutadà que vota un
determinat partit, hagi de
lligar amb un altre que no
és del seu grat. El poble ha
tingut veu pròpia.
Esperem que els escollits governin amb dignitat
i que compleixin tot el que
han promès, pel bé de la
ciutadania.
-------------------------------------------

Gràcies gent de Balaguer

Miquel Aige Donés, Regidor PDeCAT
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Des de ben jove, i
malgrat la meva discapacitat física, he estat vinculat a associacions culturals de la ciutat i és per
aquest motiu que vaig
decidir fer el pas i treballar per Balaguer a través
de l’Ajuntament el 2011.
La meva política no ha
traspassat mai l’entorn
del municipi. No m’he
mogut per rancúnies, ni
per diners ni per projeccions personals; ha estat
sempre per Balaguer i els
seus habitants. La meva
passió sempre ha estat
Balaguer . Una ciutat
que em va acollir quan
tenia tres anys quan provenia d’una ciutat que
ara està sota el Pantà de
Santa Anna “Tragó de
Noguera”. Sí, formo part
d’aquell grup de ciutadans que no tenim poble
però que estem orgullosos de lloc que ens va
rebre amb les mans obertes. Gràcies Balaguer!
Ja fa dies que força gent m’ha estat preguntant si em tornaria
a presentar a les llistes
de JuntsXCatalunya en
aquestes eleccions municipals. Quan els he
contestat que no, he copsat preocupació i estima
de les persones que m’ho
han preguntat, i això, no
us enganyaré, m’ha fet
molt feliç.
He tingut l’oportu-

nitat i el privilegi de poder
exercir de regidor de cultura, ensenyament i festes.
Una tasca amb un gran
compromís i alhora amb
molts reptes dels quals
me’n sento molt orgullós
d’haver exercit.
Ara és l’hora de l’adéu o potser fins demà per això vull
adreçar les meves últimes
paraules d’agraïment a la
meva família, amics, companys que han compartit
tots aquests anys des de la
llista local de CiU-PDeCAT
i companys de CiU-PDeCat
de la comarca, a tots els
regidors i regidores que
conformen i han conformat
la paeria de la ciutat durant
aquests 8 anys. També vull
fer extensiu el meu agraïment als caps d’àrees i als
treballadors municipals per
la seva disponibilitat i responsabilitat i sobretot per
la bona feina que estan fent
. Gràcies!
I com no, agrair també
a tot el teixit associatiu de
la ciutat (entitats, associacions i altres institucions)
veritables motors. Continuem despertant la ciutat!!!!
Ara, per diverses circumstàncies, retorno al meu estatus de ciutadà de carrer .
Malgrat tot, seguiré treballant pel meu poble d’acolliment i pel meu país, com
he fet sempre.
Gràcies de tot cor.
-------------------------------------------
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La 3a edició de Jazz al Pati del 3 al 8 de
juny amb moltes actuacions i novetats
La tercera edició
d’aquest festival acull
un espectacle infantil i
convida enguany al
Conservatori de Perpinyà
L’Escola de Música juntament amb la Biblioteca
Margarida de Montferrat
organitzen per tercer any
consecutiu l’activitat Jazz al
Pati, una mostra internacional de per a joves intèrprets
de jazz, que durant una
setmana aproparà aquesta
música a la població de
Balaguer i comarca.
Entre els dies 3 i 4 (dilluns i dimarts), es faran
les audicions escolars pels
alumnes de secundària. El
dimecres a la tarda, concert
familiar amb l’espectacle
interactiu a càrrec de Llibert Fortuny Electro Màgic,

Presentació de Jazz al pati 2019

adreçat a nens i nenes perquè descobreixin la música
electrònica i el jazz.
Dijous a la nit, l’actuació de Vicens Martin Sci-Fi
Quartet. Divendres al vespre, serà el torn de Liquid
Tensions Jazz Experiment
(Conservatori de Perpinyà),
una proposta arriscada
de música experimental.
A continuació, Max Villa-

Biblioteca Margarida de Montferrat

vecchia Trio (tallers de músics), amb la presentació
del CD “Midstream”.
El dissabte al vespre
l’actuació de Saxplosion
(Conservatori del Liceu),
amb els joves saxofonistes
Marçal Merramon i Gerard Chumilla encapçalant
aquest quintet. Seguidament actuaran Children
from Planets (ESMUC), un
conjunt que lliga el jazz amb
els sons flamencs i llatins,
que serà l’encarregat de
tancar aquest festival.
Aquesta mostra que
es va iniciar al 2017, amb
la voluntat d’ensenyar als
alumnes de l’escola de música i a les seves famílies,
les diferents possibilitats
de desenvolupar els estudis musicals, vinculant els
alumnes en altres escoles
dels Països Catalans de jazz
i música moderna.

Aquest diumenge continua el
cicle de l’Assolellats amb
l’espectacle al Parc del Secà
Aquest diumenge 26
de maig continua el cicle
d’espectacles infantils de
petit format, l’Assolellats
en el Parc del Secà, al
costat de les piscines.
Serà un espectacle de
dansa infantil, anomenat
“Un dia”, de la companyia
Rosland Musical.
L’espectacle final
d’aquest cicle serà el
diumenge 2 de juny,
l’escenari festa de
clausura serà al Parc
de la Plaça Joaquima
Vedruna, recentment

restaurat, amb el concert
musical Aladí i la Llàntia
Meravellosa, a càrrec de
l’Orquestra de l’Escola
Municipal de Música de
Balaguer.
Una iniciativa gratuïta
que dóna continuïtat als
espectacles d’hivern
Emboirats, amb la
finalitat de donar oci a
una franja d’edat més
jove i també de donar
a conèixer les diferents
zones verdes que ofereix
la ciutat, utilitzant-los
d’escenari.

Espectacle “Un dia” de Rosland Musical
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL

-----------------------------------ES PRECISA CAMBRERA. Interessades
portar Currículum al
Passeig de l’Estació,
29 de Balaguer. Raó
telèfon: 628521768.
----------------------------------CURSOS
D’ESTIU
D’ANGLÈS! Aprofita
l’estiu i aprèn o millora el teu anglès (en
cursos de Primària,
ESO i Batxillerat). Raó
telèfon: 698383277.
----------------------------------ES PRECISA cambrera
per treballar a la Vermuteria del Mercadal.
Es demana experiència i ganes. Presentar-se personalment a
la Vermuteria.
------------------------------------

IMMOBLES

-----------------------------------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.
Raó: 973450555.

-----------------------------------BALAGUER: lloguer
de pisos, despatxos i
paces d’aparcament.
Raó: 973443800.
-----------------------------------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.
-----------------------------------PARCEL·LA EN VENDA a Térmens. Possibilitat de fer-hi dos
habitatges. Façana a
dos carrers. Bon preu.
Informació 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.
----------------------------------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.
-----------------------------------ES TRASPASSA bar
cafeteria amb parc infantil Petit Món, al c/
Barcelona, 61. Raó:
657397101.
-----------------------------------BUSCO pàrquing a la
zona de la Miranda de
Balaguer, per aparcar
cotxe gran. Raó telèfon: 620817088 (trucar
nits).

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 en general. Trucar al telèfon:
676803205.
------------------------------------

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 de
breus classificats, adreceu-vos a les nostres
oficines del c/ Sant Lluís, 36-38 entresol de
Balaguer.

EMPRESA DEDICADA
AL SECTOR DE L’HOTELERIA,
PRECISA PERSONAL
PEL SERVEI
TÈCNIC DE REPARACIÓ I
INSTAL·LACIÓ DE MAQUINÀRIA.
Interessats trucar al: 679 179 387
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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 23 de maig
a les 8 de la tarda del 30 de maig
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 30 de maig
a les 8 de la tarda del 6 de juny
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 6 de juny
a les 8 de la tarda del 13 de juny
DOLSET

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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