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Sumari

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

En Portada
Segon concurs “Flors als 
balcons”

 La Paeria de Balaguer, dins del programa Treball 
als barris, organitza el 2n Concurs “Flors als balcons” 
per tal de guarnir els balcons i jardins de Balaguer i 
fer l’entorn més agradable. 
 L’objectiu d’aquest concurs és afavorir la impli-
cació dels veïns i veïnes en  l’augment de la vegeta-
ció de Balaguer, creant un entorn més agradable i 
millorant el paisatge urbà. 
 L’any passat el concurs va tenir molta accepta-
ció i aquest any s’han inclòs noves categories.

Amb el suport de
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# L’Escola Mont-Roig participa a les III Jornades de Renaturalització d’espais educatius
Aquestes jornades pretenen establir un marc d‘actuació i de referència basat en la renaturalització dels espais escolars, 
promovent la cura del medi ambient i permeten desenvolupar entorns més sostenibles

# L’Arxiu organitza l’exposició “Entre la Revolució i la Guerra” a la Sala d’exposicions de l’Ajuntament
L’exposició que es troba en itinerància, es podrà visitar del dia 3 al 24 de juny a l’Ajuntament

>>BALAGUER
# ERC guanya les Eleccions Municipals a Balaguer

Jordi Ignasi Vidal, Paer en funcions, formarà govern en majoria abso-
luta a la ciutat de Balaguer durant aquesta nova legislatura

# Els comerciants del Centre Històric preparen els mercats
A partir del dia 12 de juny s’inicien de nou els mercats dels dimecres

>>COMARCA
# El PAM anomenat “ambaixador platí dels cels foscos”

És l’únic reconeixement d’aquest tipus atorgat fins ara a l’Estat 
espanyol de la International Astronomical Union

# 26ena trobada de Voluntaris de la comarca de Creu Roja
Enguany Balaguer va ser la seu de la trobada anual del voluntariat 

>>ESPORTS
# CSK campió de la Copa i el torneig 5 nacions celebrat al maig

L’excel·lent nivell de joc que va permetre al públic assistent de poder 
gaudir d’un bon nivell de joc propi d’una competició federada

# El Balaguer Villart Logístic es proclama campió de Catalunya
Es van imposar successivament al Girbau Vic, al Suris Calella i al Ripollet

# Rosa Trepat de l’escola de Camarasa guardonada al concurs BBVA de dibuix escolar
El dibuix de la Rosa, juntament amb la resta de premiats, il·lustren el llibre “Sis contes de vida”, escrits per Júlia 
Prunés, on treballen competències emocionals com el naixement, l’amor, la salut o la mort. 

# L’Ajuntament de Térmens presenta la 1a edició del Premi d’Album Il·lustrat Vila de Térmens
    El premi el convoca l’ajuntament de la població i té un import de 4.000 euros

# L’atleta balaguerí Aleix Sierra competeix a nivell europeu amb resultats excel·lents
En menys d’un mes, l’atleta balaguerí Aleix Sierra del Pedala.cat, ha participat en tres competicions  esportives 
diferents arreu d’Europa.

# Iker Castillo i Gerard Navas campions del III Slam del Circuit Català de Pàdel
Amb aquesta victòria continuen invictes aquesta temporada després d’haver-se disputat quatre tornejos.

>>OCI / CULTURA
# La revetlla de Sant Joan arriba amb moltes novetats

El dia 23 per la tarda es farà una Holi Party a la Plaça del Morter, 
amb colors, música i bany d’escuma al final 

# Arriba la setena edició de la Cursa del Foc el dissabte 29
Les inscripcions es poden fer presencials a la mateixa regidoria
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ERC guanya les eleccions municipals a 
la ciutat de Balaguer amb majoria

 Les eleccions Munici-
pals del passat 26 de maig, 
han deixat un resultat molt 
clar, essent Esquerra Repu-
blicana la força més votada 
a Balaguer.
 Aquest cop i per primera 
vegada ER-AM guanya amb 
majoria absoluta en unes 
eleccions, així doncs el 
partit republicà  ha aconse-
guint nou regidors, quatre 
més que en les passades 
eleccions del 2015. 
 D’altra banda, Junts per 
Balaguer ha estat la segona 
força més votada a la ciutat 
de Balaguer, però tot i amb 
això, ha perdut dos regidors, 
havent rebut una forta dava-
llada de vots. 
 Per poca diferència se-
gueix el partit socialista, 
mantenint els tres regidors 
que ja tenien fins ara. Composició del nou consistori

Jordi Ignasi Vidal, cap de llista d’ERC continua sent 
Paer de la ciutat de Balaguer, aquest cop formarà 
govern sent majoria, amb nou regidors

 La CUP perd un regidor 
a la nova legislatura que-
dant-se amb un sol a l’igual 
que la candidatura d’Ara Sí 
que manté el que tenia.
  La resta de candidatu-
res com el Partit Popular, 
Ciutadans i Vox, no han 
aconseguit cap regidor per 

als properes quatre anys.
 A Balaguer estaven cri-
dats a les urnes un total 
de  10.845 ciutadans, i van 
anar a votar 7.171 persones. 
La jornada electoral es va  
celebrar sense cap mena 
d’incident a la capital de la 
Noguera.

Regidors d’Esquerra

La candidatura de Ciutadans ha perdut el regidor 
que tenia fins ara i es queda fora del consistori com 
les candidatures del Partit Popular i Vox

Resultats eleccions Municipals del 26-M de 2019 a Balaguer
DISTRICTES Mercadal Noguera    Lapallavacara       Centre Obert       Serveis Socials       Poliesportiu        Patufet        Vedruna       Escola Pia       TOTAL               %

CENS 731 926   613          283                 2.107                  848               1.221        1.164         2.952        10.845         100            

ER - AM 158 229   71          50                 532                     190                384           328           1.047         2.989           41,68

JUNTS  95 65   60          42                 225                      91                 178           131             360          1.247           17,39

PSC - CP 49 101   33          36                 222                     126                 98            151             263          1.079           15,05

CUP 44 56   22          5                 85                        51                 82              67             213           625             8,72

ARA SÍ 57 42   176          43                 73                        22                 35              17               42           507             7,07

PP 30 25   9          5                 57                        11                 36              29               67           269             3,75

C’S 14 37   5          9                 64                        29                 17              21               57           253             3,53

VOX 4 7   4          0                 9                           8                  5                 5               18           60              0,84

Vots en blanc 5 6   3          0                 19                          6                19               14               18           90              1,26

Vots nuls 8 1   1          0                 9                           4                 5                 2                22          52               0,73

TOTAL 464 569   384          190                 1.295                    538             859            765            2.107        7.171          66,12
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L’Escola Mont-roig participa a les III jornades 
de Renaturalització d’espais educatius
 L’escola Mont-roig de 
Balaguer va participar amb el 
seu projecte “Ideem el nostre 
pati” a les III Jornades de rena-
turalització d’espais educatius 
celebrades a Barcelona els 
dies 7 i 8 de maig.
 Aquestes jornades prete-
nen establir un marc d‘actua-
ció i de referència basat en la 
renaturalització dels espais 
escolars, promovent la cura 
del medi ambient i permeten 
desenvolupar entorns més 
sostenibles.
 La motivació inicial 
d’aquest projecte va ser do-
nar una nova mirada al pati 
on,  des de sempre, s’havien 
practicat els mateixos jocs i 

esports. Es pretén avançar cap 
a la creació d’un espai diversi-
ficat que potenciï la interacció 
i motivi a descobrir, investigar, 

aprendre, imaginar. Un espai 
integrat amb la natura i que 
també que el projecte sigui 
compartit amb les famílies.

 L’Arxiu Comarcal de 
la Noguera organitza 
l ’exposició “Entre la 
Revolució i la Guerra”, en 
commemoració dels 80 
anys de la fi de la Guerra 
Civil i, amb motiu de la 
Setmana Internacional 
dels Arxius, s’exhibirà a 
la sala d’exposicions de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
els dies 3 a 24 de juny (11-
13h i de 17-20h).
 L’exposició, que es 
troba en itinerància per 
diversos municipis de la 
comarca amb el suport 
del Consell Comarcal de 

L’Arxiu organitza l’exposició 
“Entre la Revolució i la Guerra” 
a l’ajuntament de Balaguer

Cartell exposició

la Noguera, presenta una 
selecció de les fotografies 
recollides en el llibre que 
porta el mateix títol.
 El conjunt d’imatges, 
totes elles de la Noguera, 
ens ajuden a fer  un 
recorregut històric pel 
període de la Guerra, 
partint de la II República 
i acabant a la immediata 
postguerra.
 Cal tenir present que 
la Guerra Civil va ser un 
episodi especialment 
cruent a la Noguera, 
ja que durant un llarg 
període de 8 mesos, 
entre l’abril de 1938 i el 
gener de 1939, el front 
s’hi va establir al Cap 
de pont de Balaguer, el 
qual comprenia un bast 
territori que anava des de 
la zona de Vallfogona de 
Balaguer fins al Montsec.

Pati Escola Mont-roig

Els comerciants del Centre Històric
preparen els mercats dels dimecres

Centre històric

L’exposició es podrà 
veure a la Sala
d’exposicions de 
l’Ajuntament del 3 al 
24 de juny

 A partir del proper dime-
cres 12 de juny, els comer-
ciants del Centre Històric 
inicien un any més els mer-
cats dels dimecres al mati i 
que duraran fins el proper 4 
de setembre, que aquell dia 
es fa el mercat de la ganga, 
obert tot el dia.
 A part, els comerciants 
del Centre Històric preparen 
una nova edició de la Nit del 
Comerç pel proper dissabte 
29 de juny, que coincidirà 
amb la Cursa del Foc.
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El Centre d’Observació de l’Univers porta 
amb èxit el Pint of Science a la Noguera

 El 22 de maig es va cele-
brar el festival de divulgació 
científica “Pint of Science 
2019” per primer cop a la 
comarca de la Noguera, con-
cretament a la ciutat de Bala-
guer. Aquest festival proposa 
una trobada entre investiga-
dors i públic en l’entorn d’un 

bar o cafeteria i s’ha celebrat 
enguany a tot el món entre els 
dies 20 i 22 de maig.
 Balaguer s’ha incorporat 
com a ciutat nova en aques-
ta cinquena edició del Pint 
of Science i ho fa sota la 
coordinació local del Consell 
Comarcal de la Noguera, el 

Centre d’Observació de l’Uni-
vers i l’Institut de Ciències 
del Cosmos de la Universitat 
de Barcelona. De les 20 h a 
les 22 h, al Bar Fleming de 
Balaguer es van realitzar xer-
rades científiques de l’àmbit 
de l’astronomia i les ciències 
de l’espai amb tres ponents 
experts en la matèria davant 
d’una quarantena de perso-
nes. La sessió va començar 
amb la presentació “Cosmos: 
una immersió ràpida” a càr-
rec de Josep Manel Carrasco, 
investigador de la Universitat 
de Barcelona. La segona po-
nència va ser a càrrec de Mar 
Tàpia, investigadora a l’Ins-
titut d’Estudis Catalans. La 
tercera, “Les llums que no ens 
deixen veure el cel” a càrrec 
d’Hèctor Linares, investigador 
del Parc Astronòmic i de la 
Universitat de Barcelona.

Una de les tres ponències

 El passat 9 de maig es 
va presentar a Balaguer, 
la vuitena edició dels 
Premis Ziryab de relat 
breu i de composició per 
a conjunts instrumentals 
infantils. Uns premis 
pensats per ampliar el 
repertori de llegendes 
ambientades a Balaguer 
i  d e  c o m p o s i c i o n s 

Arriba la 8a edició dels premis 
Ziryab de relat breu i composició

Presentació Premis Ziryab

musicals per poder-les 
interpretar en la Nit de 
Llegendes, que celebra 
anualment a finals del 
mes de juny, enguany 
seran el 21 de juny.
 E l  termini  per  la 
presentació d’originals és 
el proper 30 de setembre i 
la temàtica d’aquest any 
és “els llops”.
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 El Parc Astronòmic 
Montsec (PAM) i  la 
Sociedad Española de 
Astronomía van presentar 
aquest  dimecres,  e l 
nomenament del complex 
lleidatà de divulgació i 
investigació científiques 
com ‘ambaixador platí’ 
d e  l a  I n t e r n a t i o n a l 
Astronomical Union, 
l’únic reconeixement 
d’aquest tipus atorgat 
fins ara a l’Estat espanyol.
L’acte es va fer a la sala 
d’actes de la Delegació 
del Govern a Lleida, amb 
la presència del delegat 
del Govern, Ramon Farré; 
la presidenta en funcions 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, Concepció 
Cañadell; la presidenta 
de la Sociedad Española 
de Astronomía, Frances-
ca Figueras; i el director 
científic del PAM, Salva-
dor J. Ribas.
 En el transcurs de la 
presentació es va emetre 

El Parc Astronòmic Montsec
anomenat “ambaixador platí 
dels cels foscos”, únic a Espanya

Un moment en l’acte

en format vídeo una va-
loració del nomenament 
del PAM com a ambai-
xador ‘platí’ per part de 
la coordinadora de la Co-
missió per a la protecció 
dels cels foscos de la In-
ternational Astronomical 
Union, Dra. Constance 
Walker.
 La International As-
tronomical Union és una 
associació formada per 
les principals agrupaci-
ons i societats astronòmi-
ques de tot el món, amb 
més de 12.500 socis indi-
viduals i 74 països afili-
ats. Aquesta entitat cons-
titueix l’òrgan de decisió 
internacional en el ter-
reny de la definició de les 
constants astronòmiques 
i físiques fonamentals, 
així com de la nomen-
clatura de planetes i al-
tres objectes celestes. A 
l’Estat espanyol, dels sis 
ambaixadors nomenats, 
el PAM és l’únic ‘platí’.

L’equip de futbol Sala OC La Sentiu
aconsegueix l’ascens a Tercera Nacional

OC La Sentiu

 A finals de maig, l’equip 
de futbol sala l’Olímpic Club 

la Sentiu es va proclamar 
campió i aconseguia l’ascens 

a tercera nacional, tan sols 
una temporada després de 
perdre la categoria.
 Un equip que ha demos-
trat molt d’esforç, sacrifici i 
treball diari, que els ha permès 
arribar a l’última jornada de 
lliga amb tot decidit, podent 
celebrar la seva victòria a 
casa.
 L’equip dirigit per Rafa 
Martínez, ha tingut un inici de 
temporada difícil, però el seu 
treball constant, ha fet que fos 
el club més golejador de tota 
la temporada, amb un total de 
157 gols a favor, resultat que 
l’ha fet ascendir.

Aquest cap de setmana es celebra a
Tartareu el festival “Flok a l’Estable”
 Aquest cap de setmana 
es celebra el festival de Folk 
a Tartareu “Folk a l’estable”, 
amb música i actuacions du-
rant tots els dies. Enguany 
estrenen local, l’”estable”, 
on el divendres hi haurà 
un concert a les 22 h amb 
l’Espardenyera i en Panxito 
(Francesc Tomàs), amb mú-
sica en directe per ballar.
 Dissabte a partir de les 
11 h, a la plaça Major de 
Tartareu, es farà un taller 
de Danses de l’Europa de 
l’Est amb Montserrat Ru-
bió. A les 12.30 h en Joan 
Benaiges farà un taller de 
Square Dance. A les 18 h 
de la plaça major, ball folk 
a la plaça major. A les 22 h 

hi haurà l’actuació del duet 
Marenda, amb Isidro Caro i 
Enric Vadal.
 El diumenge es farà una 
excursió a Alberola, on hi 

haurà música i ball i vermut 
pels assistents. La sortida 
es farà a les 10 h del mati 
des de la plaça Major de 
Tartareu.

Tartareu
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Rosa Trepat de l’Escola de Camarasa
guardonada al Concurs BBVA Dibuix Escolar
 Rosa Trepat, alumna de 
l’escola 2Rius de Camarasa 
(ZER El Jonc), ha estat guardo-
nada en el 38è Concurs BBVA 
de Dibuix Escolar. El premi, 
convocat per la Fundació Anti-
gues Caixes Catalanes (FACC) 
amb el suport de BBVA CX, té 
com a objectiu servir d’estímul 
per desenvolupar les habilitats 
i capacitats dels alumnes de 
primària en l’àmbit del dibuix 
i la il·lustració, a la vegada que 
llegeixen en català.
 El dibuix de la Rosa, jun-
tament amb la resta de pre-
miats, il·lustren el llibre “Sis 
contes de vida”, escrits per 
Júlia Prunés, on treballen 
competències emocionals 

com el naixement, l’amor, la 
salut o la mort. El passat 4 de 
maig va tenir lloc el lliurament 
dels premis al Centre Cultural 

de Terrassa, obsequiats amb 
un diploma, un exemplar del 
llibre “Sis contes de vida” i 
material de plàstica.

Rosa Trepat de l’Escola 2Rius de Camarasa

 A finals de maig es va 
presentar a l’Ajuntament de 
Térmens la primera edició 
del Premi d’Àlbum Il·lustrat 
Vila de Térmens al qual 
podran optar totes les obres 
il·lustrades de tema lliure, 
rigorosament inèdites, 
dirigides al públic infantil 
i que transmetin valors 
estètics, ètics i humans.
 El premi el convoca 
l’ajuntament del consistori, 
té un import de 4.000 euros, 
i l’obra guanyadora es 
publicarà en una col·lecció 
especial.
 D e s t a c a r  e l s 
p r o f e s s i o n a l s  q u e 
composen el jurat del 
premi, tots ells amb 
alguna vinculació directa 
o indirecta amb el poble 
de Térmens i amb les 
comarques lleidatanes. 
La Presidenta d’Honor 

L’Ajuntament de Térmens presenta 
la 1a edició del Premi d’Àlbum
I·lustrat Vila de Térmens

Presentació

del jurat del premi és 
la il·lustradora Roser 
Capdevila, i el president 
del jurat és l’escriptor, 
editor i mestre, Ramon 
Besora. També formen 
part del jurat l’impulsor 
de la llibreria L’Argonauta, 
Andrea Giovannoli, la 
bibliotecària i directora 
de la Biblioteca Pública 
de Balaguer, Núria Arbós; 
el regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Térmens, 
Vicenç Pascual, la cap de 
premsa i màrqueting, Sílvia 
Rodríguez, i el responsable 
d’Edicions Salòria, Marcel·lí 
Pascual. 
 El termini de presen-
tació d’originals és el dia 
31 d’agost i l’ajuntament 
anunciarà el guanyador 
o guanyadora durant la 
Festa Major, a mitjans de 
setembre.

Dissabte es va fer la 26ena trobada de 
voluntaris de la comarca de Creu Roja

Un moment de la trobada

 Enguany Balaguer va ser 
la seu de la trobada anual del 
voluntariat de Creu Roja La 
Noguera.
 Una trobada que té per 
objectiu cohesionar l’equip 
de voluntariat de l’entitat, re-
visant tasques i valorant pos-
sibilitats de millora, així com 
activitats de format més lúdic, 
com un taller teatralitzat. 
Vermut, dinar de germanor 
i testimoniatges de diversos 
voluntaris. Aquesta trobada 
es celebra des del 2004.
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Nova edició de l’Encomarca’t amb visites al 
Congost de Mont-rebei i el Cap de Creus
 La segona edició del pro-
jecte Encomarca’t, una troba-
da entre joves de la Noguera 
i de l’Alt Empordà impulsada 
per les Oficines Joves dels 
respectius consells comar-
cals, visitarà aquest estiu dos 
dels principals atractius turís-
tics de les dues comarques, 
el congost de Mont-rebei i les 
cales del Cap de Creus.
 Aquest projecte d’inter-
canvi juvenil, amb el suport 
de la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat 
i les coordinacions territo-
rials de Joventut a Lleida i 
Girona, presenta aquest any 
un programa d’activitats 
més ambiciós. Una de les 

principals novetats és la 
durada, que passa a cinc 
dies consecutius, de l’1 al 
5 de juliol. Aquest canvi de 

format respon a la voluntat 
de l’organització de potenciar 
la cohesió del grup i la convi-
vència.

Participants de l’any passat

 La Marató Terres de 
Lleida (MTDL) ja ha obert 
inscripcions de cara a la 
seva celebració, prevista 
pels dies 25 i 26 d’octubre.
El Monestir de les Avella-
nes serà el centre d’ope-
racions de la prova, que 
oferirà diferents propostes. 
La primera serà la Vertical 
Nocturna MTDL, progra-
mada pel divendres 25 a 
les 19.00 hores amb sortida 
des de l’estació de tren de 
Vilanova de la Sal i arribada 
a la pala alta de Montroig. 
 Pel dissabte 26 s’ha 
previst la sortida de la 
MTDL (8.00 hores), de la 
Marxa de les Salines (9.00 
h) i de la Mitja MTDL (10.00 
h), en tots els casos des del 
claustre del Monestir de les 
Avellanes.
 Així doncs, la Marató 
consta de 43 kilòmetres 

Inscripcions obertes a la Marató 
Terres de Lleida amb sortida des 
del Monestir de les Avellanes

Logotip

de recorregut i 2.300 me-
tres de desnivell positiu, 
mentre que la Mitja ofereix 
21 kilòmetres de trajecte i 
1.000 metres de desnivell. 
Pel que fa a la Marxa de 
les Salines, proposta un 
recorregut no competitiu 
fins a Vilanova de la Sal, les 
Salines i tornada cap a Vi-
lanova i el monestir de les 
Avellanes.
 També cal destacar 
que la MTDL tindrà ca-
ràcter solidari, ja que els 
diners que es recullin mit-
jançant les inscripcions es 
destinaran a la investigació 
d’un malaltia de salut men-
tal que s’anomena trastorn 
límit de la personalitat, un 
projecte dirigit pel doctor 
Josep Pifarré a través de 
l’Institut de Recerca Bio-
mèdica de Lleida (IRB Llei-
da).

Finalitzen els tallers del programa
Llindar per famílies dels Serveis Socials

Una de les sessions formatives

 L’Àrea de Serveis Soci-
als del Consell Comarcal 
de la Noguera, a través 
del Pla d’Inclusió Social, 
ha organitzat tres tallers 
adreçats a famílies usuàries 
dels Serveis Socials, donant  
als participants, recursos i 
eines pràctiques per millo-
rar les seves competències 
de gestió econòmica i  de 
la llar., com l’aprofitament 
alimentari, sobre Tasques 
Bàsiques de la Llar i sobre 
Economia Familiar. 
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Lliure?

Com si ser lliure 
només fos
fugir del jou dels altres,
del pes de l’opressor, 
de forces obstinades.

Com si ser lliure 
només fos,
anihilar impostures,
repressions,
domesticar la ràbia.

Com si ser lliure 
només fos, 
segell d’identitat, la parla,
allò que defineix
país i pàtria.

Ser lliure també és
lliurar-se d’un mateix,
sentir en la pròpia pell
la veu de l’ànima.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La Sal té tretze anys i 
ho va planificar tot abans 
de fugir a les muntanyes 
amb la Peppa, la seva ger-
mana petita. Va comprar 
a Amazon una brúixola, 
impermeables, un ganivet 
i una farmaciola. Va estu-
diar un manual de super-
vivència i va mirar vídeos 
a YouTube. I ara sap mol-
tes coses: com construir 
un refugi, com calcular 
distàncies, com caçar 
conills, com utilitzar una 
escopeta d’aire compri-
mit... I sobretot, sap com 
protegir la seva germana. 
Perquè la Peppa ara ha 
fet deu anys, els que te-
nia la Sal quan en Robert, 
parella de la seva mare 
alcohòlica, va començar a 
abusar d’ella.
 Narrada amb la veu 
peculiar de la Sal, i ama-
rada de la bellesa silenci-
osa de l’Escòcia rural, El 
refugi és una emocionant 
història sobre supervi-
vència, sobre l’amor fra-
ternal —que ens pot fer 
fer coses extraordinàries 
i inimaginables— i sobre 
el poder de la natura per 
guarir fins i tot les ferides 
més profundes. Un llibre 
que parla de supervivèn-
cia, tant física com super-
vivència emocional.

 Masechaba és una 
jove metgessa que s’en-
fronta a nombrosos 
conflictes: l’esgotament 
que li genera ser testi-
moni d’un sistema de 
salut pública amb greus 
mancances, el distan-
ciament amb una mare 
profundament religiosa 
que li impedeix assumir 
la mort del seu germà, 
els temors més profunds 
que confessa a la seva 
terapeuta... Aquesta és 
una novel·la absoluta-
ment commovedora que, 
amb una prosa punyent, 
explora els conflictes 
racials, econòmics i de 
gènere de la Sud-Àfrica 
postapartheid. Una obra 
de Kopano Matlwa que 
torna a demostrar la seva 
capacitat d’abordar, de 
manera íntima i emoti-
va, problemes polítics de 
gran complexitat.
 Una història de su-
pervivència que captura 
la confusió d’una genera-
ció de joves sud-africans 
que van créixer amb el 
somni de Mandela i que 
es topen amb la crua re-
alitat de la corrupció, la 
xenofòbia, el masclisme 
i la pobresa que impreg-
na del tot les nostres so-
cietats.
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El refugi
Autor: Mick Kitson
Gènere: Novel·la

 Un ratolí viu feliç i con-
tent al costat dels seus 
amics i decideix sortir a 
explorar el bosc. Tots li 
diuen que és perillós, que 
està ple d’animals grans i 
esgarrifosos, però el ratolí 
no els fa cas i s’endinsa 
en el bosc perquè el ratolí 
no té por de res. O sí?. 
 Petr Horácek torna a 
encertar amb la seva his-
tòria i amb l’ensenyament 
que es desprèn del seu re-
lat. Un conte deliciós so-
bre el coratge i l’amistat, 
amb un final inesperat, 
que captivarà els fanàtics 
de la sèrie El Ratolí i els 
seus Amics.
 Un dels autors d’àl-
bum il·lustrat que més 
connecta amb els primers 
lectors, tant per les històri-
es que explica com per les 
il·lustracions que fa, que 
són tendres i molt senzi-
lles, amb traços suaus i 
unes textures que omplen 
els traços amb tècniques 
de collages molt caracte-
rístic d’aquesta autor.
 Un protagonista, el 
ratolí, que és un antiheroi 
babau que lluu gràcies a 
la contraposició amb els 
seus amics, i que sempre 
aprèn alguna cosa, i men-
tre sempre fa riure al lec-
tor.

Florescència
Autor: Kopano Matlwa
Gènere: Novel·la

El ratolí que no tenia 
por
Autor: Petr Horácek
Gènere: Infantil (+5)
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L’Escola Vedruna Balaguer participa en 
el projecte Little Sociopreneurs

 Els alumnes de cinquè 
d’educació primària de l’Es-
cola Vedruna participen, 
dins el programa Erasmus, 
en el projecte Little Soci-
opreneurs, conjuntament 
amb  escoles de Xipre, de 
Bulgària, de Croàcia i d’Es-
lovènia.

 Del passat dissabte, 
18 de maig, al dijous 23, 
alumnat d’aquests centres, 
a excepció de l’eslovè, van 
dur a terme un intercanvi a 
Balaguer.
 Aquest projecte fomen-
ta l’emprenedoria social, 
a partir de la potenciació 

d’una sèrie de valors com 
l’empatia, la innovació so-
cial, la responsabilitat i la 
sostenibilitat ambiental. A 
partir d’aquestes trobades 
els alumnes participants 
treballen junts, intercanvien 
experiències per implemen-
tar pràctiques empresarials 
socials. Al mateix temps 
desenvolupen el seu nivell 
d’anglès, ja que és la llen-
gua vehicular del projecte.
 Durant l’estada a Bala-
guer d’aquestes escoles, 
van dur a terme, també,  
diferents visites a la ciutat 
i a altres indrets de la co-
marca per donar a conèixer 
el nostre patrimoni natural 
i cultural. L’última visita es 
va fer a la ciutat de Barce-
lona, per conèixer l’obra 
arquitectònica d’Antoni 
Gaudí.

Visita a Barcelona

 L’escola del Club 
d’Escacs Balaguer va 
celebrar el tradicional 
torneig d’escacs final de 
curs, amb la presència de 
27 alumnes de l’escola 
i  d ’a lguns jugadors 
convidats, essent un nou 
èxit de participació.
 Una temporada brillant 
on a part de mantenir el 

L’Escola del Club d’Escacs celebra 
el tradicional final de curs

Participants a la final de l’Escola d’Escacs

número d’alumnes que 
setmanalment reben 
classes d’escacs (36), 
s’han aconseguit diversos 
èxits, com el campionat 
provincial S14 individual, 
els provincials per equips 
S14 i S12, així com ha 
guanyat la Lliga provincial 
en la 3a categoria, èxits que 
reforcen la base del club.
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 El CF Balaguer ha obert 
el període d’inscripcions del 
seu campus d’estiu que es 
realitzarà a les instal·lacions 
municipals del 24 de juny al 
12 de juliol. El campus durarà 
tres setmanes i els jugadors 
podran fer la matrícula per 

El CF Balaguer planifica la temporada amb 
Xavier Gabernet com a director esportiu

 Un cop anunciada la seva 
retirada dels terrenys de joc, 
un any després del seu retorn 
al CF Balaguer la temporada 
passada, el lleidatà Xavier 

Gabernet es converteix en el 
màxim responsable esportiu 
de l’entitat. La junta directiva 
li ha encomanat la tasca 
d’iniciar un projecte partint 

Jaume Solé

El Campus d’estiu del CF Balaguer per a 
jugadors entre 4 i 14 anys ja en marxa

Cartell del Campus

de zero en el que el futbol 
base sigui un dels eixos 
vertebradors que permetin 
que el primer equip del CF 
Balaguer retorni el més aviat 
possible a la Primera Catala-
na.
 Seguint aquestes di-
rectrius el club també vol 
anunciar la incorporació 
de Joel Gomis Botanch un 
jugador de només 20 anys, 
mig defensiu de molt recor-
regut amb bon joc aeri que la 
temporada passada va jugar 
a l’Albi i al Borges Blanques 
de Primera Catalana.
 Per altra banda i refor-
çant la línia d’atac el club 
també incorpora a Jaume 
Solé Tàpies de 21 anys, un 
jugador provinent del Linyola 

participar durant una, dos o 
les tres setmanes.
 Els entrenaments estaran 
dirigits a jugadors d’edats 
compreses entre 4 i 14 anys 
i alternaran entrenaments 
amb sessions de piscina i 
jocs alternatius com partits 
en inflables de futbol de 
tamany 3x3. L’horari de les 
activitats serà de 9 del matí 
a 13.30 del migdia i al llarg 
del campus es comptarà 
amb la visita de jugadors 
de Primera i Segona Divisió  
completaran una sessió 
d’entrenaments amb els 
jugadors del campus.
 Les inscripcions es 
poden fer des d’aquest 
divendres 31 de maig i fins 

Al llarg del campus es 
comptarà amb la visita 
de jugadors de primera i 
segona divisió

on la temporada passada ha 
destacat pel seu bon tracte a 
la pilota i la seva polivalència 
ocupant també diverses po-
sicions tant d’extrem com de 
lateral.
 Finalment el CF Balaguer 
també ha decidit ascendir 
de l’equip Juvenil al primer 
equip a Joan Valls, un ju-
gador molt polivalent amb 

el 18 de juny i el preu variarà 
de 65 a 160 euros en funció 
de les setmanes que el 
jugador participi al campus. 
El preu de la inscripció 
inclou dues samarretes i 
un pantaló d’entrenament, 
assegurança, esmorzar i 
entrada al camp d’inflables 
3x3. 

un gran desplegament físic 
que ha demostrat en la seva 
etapa en el futbol formatiu 
del club.
 En els pròxim dies el club 
anunciarà el que serà nou 
entrenador que es farà càrrec 
de l’equip i es confirmaran 
les renovacions d’alguns 
dels integrants de l’actual 
plantilla del club.

Joel Gomís
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CSK Campió de la Copa i el Torneig 5
nacions celebrat al mes de maig

 El passat cap de setma-
na de l’11 i 12 de maig, va 
concloure la 30a edició del 
torneig de futbol sala 5 naci-
ons amb la celebració de les 
semifinals i final del torneig 
de la COPA, en un nou format 
que a donat més marge de 
lliga als equips participants i 

on els equips participants de 
la lliga regular del 5 Nacions 
s’enfronten entre ells per 
arribar a concloure amb un 
únic campió.
 La jornada es va marcar 
per la nombrosa participa-
ció i el fairplay de tots els 
equips participants; desta-

cant l’excel·lent nivell de joc 
que va permetre al públic as-
sistent de poder gaudir d’un 
bon nivell de joc amb una 
entrega i dedicació pròpia 
d’una competició federada.
 L’equip CSK Balaguer, 
es va proclamar campió al 
derrotar en la final a l’equip 
de Retso Total, amb un ajus-
tat final i marcador de 3 a 3, i 
victòria en la tanda de penals 
per 3 a 2. Tot i les tensions 
que comporta la mateixa 
rivalitat i la competitivitat 
per la victòria en el mon de 
l’esport, la jornada es va tan-
car sense incidències i amb 
molta esportivitat.
 En la mateixa clausura es 
van celebrar els actes d’entre-
ga de trofeus de la 30a edició 
de la lliga del 5 nacions, en la 
que es va proclamar també 
campió l’equip del CSK.

Equip CSK campions

 El Balaguer Villart 
Logístic va obtenir la 
medalla d’or al Campionat 
de Catalunya absolut per 
equips celebrat a Calella.
 Les balaguerines, 
amb l’equip format per 
S v e t l a n a  B a k h t i n a , 
Natalya Prosvirnina i Anna 
Biscarri es van imposar 
successivament al Girbau 

El Balaguer Villart Logístic es 
proclama campió de Catalunya

Campiones de Catalunya

Vic per 3 a 2, al Suris Calella, 
també per 3 a 2, i al Ripollet 
per 3 a 1.
 Després d’una tempo-
rada fluixa a la Superdivi-
sió, es proclama campió 
de Catalunya per 4t any 
consecutiu, demostrant 
que és un equip de nivell 
per seguir a l’èlit del tennis 
taula femení.
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 Amb menys d’un mes, 
l’atleta balaguerí Aleix Sierra 
del Pedala.cat, ha participat 
en tres competicions  espor-
tives diferents arreu d’Euro-
pa.
 Primer va debutar a la 
Ironman 70.3 Barcelona que 
es celebra a la població de 

Calella, amb 2.500 partici-
pants, en distància “half”, 
fent 1.900 metres nadant, 90 
km amb bici (amb 1.250  m 
desnivell positiu) i 21 km cor-
rent, quedant en 3a posició 
en la seva categoria.
 Després en una diferèn-
cia de set dies ha participat 

Aleix Sierra corrent a la Ironman 70.3 Barcelona

 A q u e s t  p a s s a t 
dissabte 1 de juny, el Club 
Bàsquet Balaguer va 
celebrar la seva 3a festa 
de final de temporada, 
amb els membres de la 
junta, els entrenadors i 
entrenadores, jugadors 
i jugadores i tots els 
familiars.
 Per la tarda es va fer 
a l’exterior del Pavelló 
d’ Inpacsa un seguit 
d ’ a c t i v i t a t s  l ú d i c o -
esportives adreçat a pares, 
mares i fills i filles. A partir 
de les 21.30 h es va fer un 
sopar amb l’assistència de 
més de 300 persones.
 Durant la festa hi 
va haver temps per fer 
diferents reconeixements 
a les trajectòries més 
destacades durant aquesta 
temporada, com va ser per 
l’equip sènior masculí, el 
Sisvial CB Balaguer, equip 
entrenat per Francesc 
Almira, que aquesta 
temporada ha quedat 
campió de 3a catalana, 
pujant a segona catalana 
per la propera temporada. 
Un equip que  juntament 
amb la junta, va voler 
retre un petit homenatge 
a Albert Marvà, Beto més 
conegut per tothom, per 
ser el jugador del Club 
Bàsquet Balaguer que 
ha lluit la samarreta del 

El Club Bàsquet Balaguer ha 
celebrat la seva 3a festa final 
de temporada

Un moment durant l’entrega de premis

CB Balaguer durant més 
temporades. Un  petit 
reconeixement, fent-li 
una samarreta amb el 
seu  número i que la 
penjaran en el decurs del 
primer partit que jugarà 
la temporada vinent el 
sènior A al pavelló 1 
d’octubre.
 També es va fer 
entrega dels premis 
“valors”, uns premis 
que el club pretén fer 
un reconeixements als 
valors que diferents 
jugadors han transmès 
durant tota la temporada. 
Aquests són l’esforç, el 
compromís, la disciplina, 
el respecte, treball en 
equip, entre d’altres, que 
van recaure a 8 jugadores 
i jugadors de la base. En el 
transcurs de la celebració 
també es va votar el nou 
disseny de la samarreta 
de la segona equipació 
del club, una samarreta 
que incorpora a la part 
central un franja amb la 
bandera LGBTI.
 Cal destacar que l’any 
que ve el Club Bàsquet 
Balaguer aconseguirà 
arribar als més de 30 
equips federats, tot un 
èxit de creixement mai 
vist a la ciutat.
 La festa es va acabar 
amb música d’un Dj.

L’atleta balaguerí Aleix Sierra competeix 
a nivell europeu i amb resultats excel·lents

 El jugador balaguerí de 
pàdel Iker Castillo i el seu 
company Gerard Navas es 
van proclamar novament 
campions del III Gran Slam 
de menors del Circuit Cata-
là de Pàdel de la Federació 
Catalana que es va disputar 
del 3 al 12 de maig al Mares-
me Pàdel Club de Premià de 
Mar.
 Amb aquesta victòria 
continuen invictes aquesta 
temporada després d’ha-
ver-se disputat quatre tor-
nejos.
 Després de guanyar el 
Màster i el Campionat de 
Catalunya a finals del 2018 
i haver pujat de categoria 

Íker Castillo i Gerard Navas campions del 
III Slam del Circuit Català de Pàdel

Gerard Navas i Íker Castillo

en dos Xterra, primer a Itàlia 
i després a Portugal.
 La proba d’Itàlia, partici-
pant en categoria pro, va ne-
dar 1.600 metres, 31 km amb 
bici (1.000 m de desnivell 
positiu) i 11 km corrent (amb 
600 m de desnivell positiu), 
quedant en una meritòria 14a 
posició Elit.
 Aquest dissabte, es pre-
sentava a Portugal per par-
ticipar en la seva segona 
Xterra on ha quedat en 4a 
posició Elit, en una competi-
ció que va ser dura degut a 
les altes temperatures.
 Unes proves esportives 
exigents, on hi ha molts 
participants, vinguts d’arreu 
del món i amb un alt nivell, 
on els resultats de l’Aleix són 
excel·lents i més tenint en 
compte que arrossega mo-
lèsties al colze. De moment 
un any amb moltes competi-
cions viscudes i molts podis 
que ha guanyat. El balaguerí 
ja ha traspassat la frontera, 
competint a nivell d’Europa.

aquest 2019, l’Iker i el Ge-
rard continuen demostrant 
amb els seus resultats que 

són la millor parella en ca-
tegoria alevina de pàdel de 
Catalunya.

Ara fa un mes, Aleix Sierra es va proclamar campió 
del món de Triatló Cross a Pontevedra
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Medalla d’or per Aida Alemany al
Campionat d’atletisme de Palafurgell

 El passat diumenge 28 
d’abril, durant la celebració 
de les Proves de Control 
celebrades a l’Estadi Joan 
Serrahima (Barcelona), l’at-
leta Aida Alemany d’Os de 
Balaguer, va establir un 
nou rècord de Catalunya 
Sub18 en la prova dels 2.000 

metres obstacles, amb un 
registre de 6’51”, millorant 
en 9 segons l’anterior regis-
tre que datava de 2011.
 D’altra banda, la seva 
germana Andrea, va acon-
seguir la mínima pel Cam-
pionat d’Espanya a l’aire 
lliure, a la prova dels 1.500 

metres llisos, amb un re-
gistre de 4’44”, fent millor 
marca personal.
 Destacar també, que 
el dissabte 18 de maig es 
va celebrar el campionat 
de Catalunya d’atletisme 
a l’aire lliure, a Palafrugell, 
on l’Aida, va aconseguir la 
medalla d’or a la prova dels 
2000 metres obstacles, en 
la categoria sub18, fent 
Record del Campionat, i la 
seva germana Andrea va 
aconseguir la medalla de 
bronze a la prova dels 1500 
metres llisos.
 Les dos atletes d’Os 
de Balaguer, que disputen 
al club Joventut Atlètica 
d’Arbeca, s’han classificat 
per participar al Campionat 
d’Espanya a l’aire lliure, que 
es celebrarà aquest mes de 
juny a Castelló.

Germanes Alemany

 L ’ e q u i p  s u b 1 4 
del FC Barcelona, on 
milita el balaguerí Oriol 
Marqués va aconseguir 
el  subcampionat de 
Catalunya  de pista el passat 
diumenge 19 de maig al 
Prat del Llobregat. Oriol 
Marqués va competir a la 
distància de 1000 metres 
obstacles amb una gran 

Oriol Marqués a les semifinals 
del Campionat de Catalunya

Oriol Marqués

11ena posició i un temps 
de 3’37”. Aquest és el segon 
títol oficial que aconsegueix 
aquest equip sub 14 del 
barça aquesta temporada. 
L’Oriol ja està classificat 
per les semifinals del 
campionat de Catalunya 
que es disputarà a Castellar 
del Vallès aquest dissabte 
en la disciplina de 3000 m.
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 Fins i tot els èxits poden 
arribar a deixar sorpresos 
a qui els ha aconseguit. A 
la nostra ciutat ha passat 
això mateix. Crec que els 
anònims dels quals tinc 
nombroses mostres, que 
insistien  que parlés  d’un 
Ajuntament que només 
feia i oferia “Pa i Circ”, han 
tingut la resposta amb els 
resultats de les eleccions. 
Apart, jo no podia dir gran 
cosa, per la senzilla raó de 
que he perdut la bona cos-
tum d’anar als  plens. El 
cert és que tots han tingut 
la resposta d’una forma 
ben contundent. Quasi es 
podria dir, un pèl massa. 

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

Però ara els que manaran, 
no podran dir que havien 
d’aguantar per no tenir la 
representació ni l’opinió 
d’una majoria social que 
dóna la força amb els seus 
vots. Ni hauran d’oferir 
llocs dignifica’ns, a ningú 
que no estigui a les seves 
llistes. I podran exigir una 
mica més de cura en la ne-
teja de la ciutat que molts 
embrutem, i no a l’equip 
de neteja que no ha deixat 
mai de funcionar. Perquè 
no exigir als firandants del 
dissabte, que han de dei-
xar l’espai que usen tant 
net com l’han trobat ?. No 
deixen d’ésser petiteses 

que altres ciutats han re-
glamentat.
 Malgrat tot, jo desitjo 
que uns i altres, guanya-
dors i perdedors, quan 
s’hagin refredat els ànims 
de la victòria o de la derrota 
–que mai ho és del tot -,  si 
de veritat tenen una ferma 
voluntat de servei per la co-
munitat, puguin fer un sin-
cer anàlisis dels perques 
d’aquests resultats. Cer-
tament ha estat una cam-
panya amb pocs tocs de 
trompeta, amb poc soroll 
d’altaveus, i sí, d’abundosa 
correspondència. S’ha de 
dir que algunes ben expli-
cites i amb els seus objec-
tius ben utòpics, altres no 
tan, i quan menys possibi-
litats menys encertada, per 
la radicalitat que proposa-
ven. No han vist que no es 
temps de radicalismes. Es 

Punt, i seguit.
Albert López, Exregidor de la Paeria de Balaguer (2015-2019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Paeria de Balaguer, així 
d’explícit. Arran d’aquest 
fet, és una de les lliçons 
que he aprés durant 
aquests darrers quatre 
anys com a regidor, i és 
que: En política, les sigles 
o els partits passen i aca-
ben quedant les persones!
Recordo aquell ple en que 
es procedia a la votació del 
nou nomenclàtor a l’Ajun-
tament, en una acte de 
reflex, experiència i/o vete-
rania, - diguem-ho així-, en 
Joan Biscarri ens va instar 
a qüestionar i declinar el 
vot a favor de retre un més 
que merescut homenatge  
en Robert Cuellas, - coe-
tani, brillant estudiant i 
millor persona- que ens va 
deixar dissortadament de 
forma inesperada i injusta. 
Tot recordant tota la tasca 

com autor en la recerca i 
l’estudi sobre aquest afer 
(La Paeria) i el Balaguer en 
l’època medieval.
 Podem afirmar que ha 
sigut una legislatura poc 
crispada, si fem una mi-
rada retrospectiva en el 
temps, però si molt sacse-
jada. El procés polític que 
està patint Catalunya ha 
deixat petja a la ciutat i de 
quina manera. Des de una 
investidura que fins l’últim 
segon no es sabia com aca-
baria, passant per un pacte 
de govern ‘’buit’’ de con-
tingut, acabant amb una 
fractura de govern – al meu 
parer- si més no, difícil de 
pair. 
 No ha set una etapa llu-
ïda, d’aquelles que l’exal-
calde Aguilà ens tenia 
acostumats a base d’obres 

temps de pragmatisme.
 Però no s’haurà acabat 
aquí. El més combatiu dels 
adversaris del passat go-
vern de ERC al municipi, el 
Sr. Roiger, segons circulen 
notícies, potser de Radio 
Reguereta radio de boca 
a orella, havia anunciat la 
seva renuncia al lloc gua-
nyat i el seu abandó de la 
política, junt a dos regidors 
més.
 Tot es molt estrany.
 I més estrany resulta 
ser la notícia ratificada 
unes hores més tard, que 
el segon i la quinta de la 
llista renunciïn al seu lloc 
és ben lògic. Però que ha 
passat per agafar aquesta 
decisió?. S’ha de suposar 
que amb el temps tindrem 
més d’una explicació, clar 
segons qui la doni. Però 
feia poc més de dos dies 

i pamflets informatius, - Tot 
i que, si que trobo que ha 
mancat ambició i visió de 
futur- però si bé és cert que 
les finances del consistori 
s’han estabilitzat.
 Pel que fa en el terreny 
personal val a dir que ha 
sigut un autèntic privilegi 
de poder gaudir ser repre-
sentant de la ciutat que 
t’ha vist néixer i créixer, tot 
un orgull. L’estima i escalf 
que me’n duc de la resta de 
companys del plenari, així 
com de molts treballadors 
de la ‘’Casa’’ m’han brindat 
i m’han fet sentir molt de a 
prop.
 Han set quatre anys de 
molt aprenentatge del bo, 
i evidentment d’allò més 
dolent. Enrere deixo moltes 
anècdotes i vivències. En 
el camp polític he après a 
discernir entre la paraula 
repte i desafiament, distin-
gir entre rivals i enemics 
polítics, així com també els 
conductors del seient del 

darrere. Tanmateix, mal-
grat assumir una gran res-
ponsabilitat frustrada alho-
ra sense poder assumir un 
lideratge. Com diu la dita: 
‘’...La coherència del líder 
no ve de complaure fent el 
que la majoria espera, sinó 
d’harmonitzar el que pensa 
amb el que diu, i el que diu 
amb el que fa, sovint con-
tra corrent i suportant la 
soledat...’’
 D’altra banda pel que 
fa al PSC – històric partit 
que ha pilotat  Balaguer 
durant molts anys- li ha 
mancat garra i ambició en 
certs escenaris concrets 
o si més no, fer-se valdre 
un xic més des de primer 
minut del ‘’partit’’. De la 
figura de l’Alcalde agrair 
l’exquisidesa i l’excel·lent 
tracte durant la legislatu-
ra, no en tot hem coincidit, 
però allò que hi estàvem 
d’acord sabia que el meu 
vot i sentit de la responsa-
bilitat la tenia. De amb ell 

també n’he après molt, no 
és gens fàcil governar i ti-
rar endavant amb tant sols 
cinc regidors, de vegades 
no és el que més fa sinó el 
que té més capacitat de no 
defallir. La prova irrefutable 
la vam tindre el dia de les 
eleccions a mesura que 
avançava l’escrutini; majo-
ria absoluta! Conseqüent-
ment també vull aprofitar 
aquestes línies per desit-
jar-li la més sincera enho-
rabona a Jordi Ignasi Vidal 
i a tot el seu equip, molts 
èxits i encerts, d’aquests 
en definitiva en dependrà 
el de tots plegats!
 Per la part que em per-
toca dir-vos que només 
m’aplico allò de les 3 P’s 
bàsiques en política: Paci-
ència, Prudència i Perse-
verança. Toca fer un pas 
al costat, punt i seguit que 
diríem. Molta sort al nou 
consistori, i fins aviat...Ba-
laguer!
------------------------------------------

que el Sr. Roiger em ressal-
tava les virtuts polítiques 
del Sr. Mas. Contràriament 
al que jo li deia, i ara es veu 
amb fets que alguna cosa 
no ha rutllat be, o com ell 
esperava. Però essent el 
primer cas conegut en la 
vida política de la nostra 
ciutat, i en els dies que vi-
vim, les males notícies  et 
poden venir del Cadastre 
per correu certificat, del 
Partit pel mòbil, o del Jutjat 
per Citació.
 Aneu a saber com l’han 
fet arribar a la conclusió 
de la seva vida política. 
No vull amagar el desig de 
saber-ho. A vegades la rea-
litat no tolera els matisos 
i fa que qualsevol  es vagi 
desencantant.

------------------------------------------
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La revetlla de Sant Joan arriba amb
moltes novetats per a totes les edats

 Aquest dilluns es van 
presentar els actes de la festa 
de Sant Joan, que engany 
començaran el dissabte dia 
22, dia abans de la revetlla.
 Dissabte per la tarda i al 
casal Lapallavacara es farà 
un taller infantil per aprendre 
a tirar petards amb segure-
tat, a càrrec dels Diables Bès-
ties Feréstegues de Balaguer, 
i on els infants acompanyats 
d’un adult podran gaudir de 
les explicacions dels experts 
a partir de les 19.30 h.
 Els actes de la revetlla 
continuaran el diumenge 23, 
a la tarda amb la Holi Party 
a la plaça del Morter  a les 

18.30 h, la festa dels colors, 
la música i bany d’escuma. 
A partir de les 22.15 h, arri-
barà la Flama del Canigó a 
càrrec de la Colla i Grallera 
de Balaguer a la Plaça Mer-
cadal. S’acabarà amb el ball 
de l’Harpia. A les 11 h de la 
nit, començarà l’espectacle 
de carrer Els fills de Drako, 
de la companyia Drakonia, 
amb un espectacle que sor-

prèn amb increïbles efectes 
visuals creats amb foc real, 
on les ballarines de la dansa 
del ventre apareixen al so 
de la música fent equilibris 
amb les seves safates de foc, 
els xanquers passen entre la 
gent tirant grans bucanadas 
de foc i els cavalls travessen 
el foc al galop estès. Durant 
l’espectacle en el que no hi 
haurà pirotècnia es repartirà 
coca de Sant Joan i mosca-
tell.
 A partir de la mitjanit 
començarà la rua de llum i 
foc, amb els Diables Bèsties 
Feréstegues de Balaguer 
acompanyats pels Diables 
de Lleida i d’Alcarràs, des 
de la Plaça del Mercadal 
fins a l’estació d’autobusos 
on s’encendrà la foguera de 
Sant Joan i començarà el 
Concert de Nit amb el grup 
de versions Rocktambuls i 
una discomòbil fins a la ma-
tinada, a la Plaça del Morter.

 Del 24 al 30 de juny, 
la localitat pirinenca de 
Rialp acollirà una any 
més,  el  Tecni  Camp 
dels Pirineus, arribant 
enguany a la catorzena 
e d i c i ó .  U n  c a m p u s 
e s p o r t i u  d e  f u t b o l , 
bàsquet i futbol sala, 
que d i r ige ix  Juanjo 
Tenorio organitzat pel 
Club Futbol Vallfogona 
de Balaguer amb el 
suport del Club Bàsquet 
Balaguer i el Club Futbol 
Sala Balaguer.
 L’edició d’enguany 
presenta com a novetat 
una nova secció del 
campus. El Tecni Camp 
ofereix un campus de 
cinema, el Cinema Camp 
per a joves entre els 9 i els 
15 anys que aprendran a 
ser uns cineastes, fent una 
introducció al cinema, 
taller de guió, taller de 

14a edició del Tecni Camp dels 
Pirineus a Rialp del 24 al 30 
de juny amb novetats

Tecni Camp dels Pirinieus

so, taller de càmara, taller 
de preproducció, rodatge 
d’un curtmetratge i taller 
de muntatge.
 Els joves participants 
e n  l e s  m o d a l i t a t s 
e s p o r t i v e s ,  d ’ e d a t s 
compreses entre els 6 i 
els 16 anys practiquen 
l ’ e s p o r t  e s c o l l i t  e n 
dues sessions diàries 
d ’ e n t r e n a m e n t  i 
tecnif icació,  una de 
matí i  una de tarda, 
al camp municipal de 
gespa natural de Rialp, 
els de futbol i al pavelló 
esportiu els de futbol 
sala i bàsquet. Totes les 
seccions compten amb 
entrenadors amb titulació 
nacional  i  monitors 
especialitzats.
 Ja són més d’una 
quarantena d’inscrits a 
falta d’uns dies per tancar 
les inscripcions.

Presentació dels actes de Sant Joan

Espectacle de la companyia Drakonia

El dia 23 per la tarda es 
farà una Holi Party a la 
Plaça del Morter, amb 
colors, música i bany 
d’escuma al final
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Arriba la 7a edició de la Cursa del Foc el 
proper dissabte 29 de juny

 Les inscripcions ja es-
tan obertes de la 7a edició 
de la Cursa del Foc, pel 
proper dissabte 29 de juny. 
Una activitat que esta ad-

herida al pla de salut i es-
port que porta la regidoria 
d’esports de l’Ajuntament i 
que assenta el punt de par-
tida de les activitats d’es-

Cursa del Foc de l’any passat

tiu a la ciutat.
 La cursa ofereix les 
dues modalitats de 4km, 
per caminar i recórrer les 
principals artèries vials del 
cas càntic de Balaguer, i la 
de 8km, per als amants del 
running i que puguin gau-
dir-ne d’un ampli circuit 
atractiu i ràpid de cobrir.
 Aquesta cursa, des 
dels seus orígens ha estat 
solidària, en les primeres 
edicions amb la recollida 
d’aliments i en les darreres 
amb un repercussió direc-
ta en favor dels equipa-
ments i mobiliari urbà de 
la ciutat, com el gronxador 
adaptat que es va instal-
lar a l’estel en la darrera 
edició; com en el parc de 
3a edat que s’ha instal·lat 
en la darrera edició; bus-
cant per la present un nou Cartell i recorregut de la Cursa del Foc 2019

Les inscripcions es poden fer presencials a la
regidoria o bé per la web www.esports.balaguer.cat

equipament que fomenti 
la promoció als hàbits sa-
ludables i accessible a tot 
el públic i usuaris de la ciu-
tat.
 Les inscripcions es 
poden fer online des de 
la web d’esports www.es-
ports.balaguer.cat o bé de 
forma presencial a l regi-
doria d’esports, obsequi-
ant als participants amb 
una samarreta.
 La cursa donarà els 
seus tradicionals  guar-
dons i premiats als clas-
sificats d’ambdues curses 

4km i 8km i també al grup 
més nombrós, i als par-
ticipants amb més edat i 
menys que siguin capaços 
de cobrir el recorregut pel 
seu propi pas.
 Per la present edició i 
al igual que en l’edició an-
terior, s’espera la màxima 
assistència coincidint amb 
al nit del comerç del Cen-
tre Històric que de forma 
conjunta organitzarà una 
vetllada orientada a pas-
sar una agradable, llarga 
i complerta vesprada a la 
nostra ciutat.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------
BERONI INFORMÀTI-
CA busca persona pel 
departament de su-
port. Requisits: Conei-
xements alts Adminis-
tratius/Comptables. 
Carnet de conduir. Dis-
ponibilitat per viatjar. 
Interessats deixar-nos 
currículum a www.be-
roni.com o enviar-lo a: 
pilar@beroni.com
-----------------------------------
CURSOS D’ESTIU 
D’ANGLÈS! Aprofita 
l’estiu i millora l’anglès 
(Primària, ESO i Batxi-
llerat). Raó: 698383277.
-----------------------------------
ES PRECISA cambrera 
per treballar a la Ver-
muteria del Mercadal. 
Es demana experièn-
cia i ganes. Presen-
tar-se a la Vermuteria.
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
L LO G U E R  LO C A L 
comercial, de 32 m2, 
ubicat al c/Girona de 
Balaguer. Instal·lació 
d’aigua corrent, llum, 
porta d’alumini i vidre i 
també té reixa exterior. 
Raó: 973450555.
------------------------------------
VENDA TORRE prop 
de Balaguer, en una 
tranquil·la urbanitza-
ció. Excel·lent situa-
ció. Amb llar de foc, 
jardí i piscina. Raó: 
973447760.
------------------------------------
ES VEN magatzem a 
Menàrguens, 150 m2, 
teulada nova, porta de 
3 metres. Preu: 39.000 
€. Es lloga magatzem 
a Menàrguens, 230 m2, 
molt bé de preu. Raó: 
636231387.
-------------------------------------

ES VEN local acabat 
de 33m2, al c/ Moli 
del Comte, 39. Raó 
telèfons: 973446011-
629725009.
-----------------------------------
OCASIÓ, pis en ven-
da a la zona del CAP, 
amb cuina, menjador, 
1 bany, 2 habitacions. 
Raó: 973450555.
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a la Pineda (Salou), 
costat platja, amb vis-
tes al mar i Port Aven-
tura. Pàrking tancat, 
piscina, a/a, rentavai-
xelles. Tots els extres. 
Lloguer per setma-
nes i quinzenes. Raó: 
639330429.
------------------------------------
ES LLOGA PARCEL-
LA per fer hort a Bala-
guer. Raó: 973446011-
629725009.
------------------------------------

ES LLOGA apartament 
a Cambrils/Vilafortuny. 
Primeríssima línia de 
mar. Capacitat per a 4 
persones. Per setma-
nes o quinzenes. Du-
rant l’última quinzena 
de juny, tot el juliol 
i la primera quinze-
na de setembre. Raó: 
660187172.
------------------------------------
ES TRASPASSA bar 
cafeteria amb parc in-
fantil Petit Món, al c/ 
Barcelona, 61. Raó: 
657397101.
------------------------------------

VARIS
-----------------------------------
QUIROMASAJISTA 
profesional, ofrece téc-
nicas curativas, drena-
jes, deportivos, relajan-
tes. Razón: 631657319 
(Balaguer), particular.
-----------------------------------

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓ
precisa:

Repartidors autònoms
amb vehicle de +3.500 kg

Interessats enviar whatsapp al: 681 229 171 
per concertar entrevista.

COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges, àlbums 
de cromos, postals, fo-
tos antigues, còmics, 
llibres antics, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextrix, co-
berteries de plata, i 
antiguitats en gene-
ral. Trucar al telèfon:  
676803205.
------------------------------------

MOTOR
-----------------------------------
VENC cultivador per 
a Pasquali articu-
lat. Casi nou. Raó: 
667476172.
-----------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció, adre-
ceu-vos a les nostres 
oficines del c/ Sant 
Lluís, 36 altell.
------------------------------------

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT DOMÈNEC  DE BALAGUER

Necessita Diplomada en Infermeria, per cobrir vacances.
- Jornada complerta

-Incorporació immediata
Interessats enviar Currículum professional a: info@resi.cat

o trucar al telèfon: 973 447  500 (preguntar per Marta Vilalta).
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

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

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

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. DOLSET- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

EVA CAMPIÑEZ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Horari de trens
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.24
08.15 (4) 08.41 
08.18 (5) 08.44
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (7) 14.33
14.08 (2) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
19.38 (8) 20.04
20.03 (4) 20.29
20.07 (5) 20.33
20.37 (3) 21.03
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.29 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.15 (1) 09.22
11.15 (2) 12.22
15.31 (7) 16.38
17.31 (8) 18.38
17.56 (3) 19.03
19.51 (6) 20.58

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.46
07.47 (1) 08.15
09.05 (1) 09.31
10.47 (2) 11.15
11.10 (7) 11.36
13.30 (1) 13.56
15.05 (7) 15.31
15.30 (2) 15.56
17.05 (5) 17.31
17.30 (4) 17.56
19.05 (5) 19.31
19.25 (4) 19.51
21.05 (7) 21.31
21.30 (2) 21.56

LA POBLA BALAGUER
07.08 (4) 08.15
10.08 (2) 11.15
13.00 (7) 14.07
15.15 (8) 16.22
15.30 (4) 16.37
19.00 (5) 20.07
19.30 (3) 20.37
21.22 (6) 22.29

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

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.40                               “                                                    dg.
19.55                                “                                                    dg.
20.25                                “                                           dl. a ds.
06.10                         TÀRREGA                                 dl. a db.
06.50                                 “                                           dl. a db.
07.50      “                       dl. a dv.
12.00                                 “                                           dl. a db.
14.00                                “                                           dl. a db. 
19.30      “ dl. a db.
06.30      LLEIDA dl. a dv.
07.15 “ dl. a dv.
07.40 “ dl. a db.
07.45 “ dl. a db.
07.48 “ dl. a db.
07.55 “ dm./dc./dv.
08.00 “ dl./dj./dv.
09.10 “ dl. a db.
09.15 ” dl. a dv. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  dl. a dv.
12.00 “  dl. a dv.
13.15 “  dl. a dv.
14.55 “  dl. a dv.
15.15 “ dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ dl. a dv. + dg.
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35                              “                                          divendres
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.
16.35           “ divendres
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.
SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 

14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
06.30  ÀGER                                        dl. a dv.
07.20 “                                        dissabte
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
14.25 “                                        dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. feiners
12.00                      ALBESA                              disbt mercat

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
06.45 dissabtes i diumenges 
07.15 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.05 de dilluns a divendres 
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
09.15 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
10.05 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
11.15 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.35 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
13.45  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
14.15 de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 de dilluns a dissabte
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge
20.15 de dilluns a divendres
20.20 de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al 
webs: www.alsa.es . Actualitzat el 03/06/2019.

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS
PRESSUPOST

De les 8 de la tarda del 6 de juny a les 8 de la tarda del 13 de juny  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 de juny a les 8 de la tarda del 20 de juny  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 20 de juny a les 8 de la tarda del 27 de juny  ALDAVÓ

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 03/06/19.
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