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En Portada
Balaguer ciutat del
Bàsquet Càtalà 2020

 El passat dijous dia 23 de gener es va fer la 
presentació de la Ciutat del Bàsquet Català a la Sala 
d’actes de la Casa de la Paeria. Balaguer serà Ciutat 
del Bàsquet Català durant 2020.
 Després de rebre el relleu per part de Reus el 
passat dia 18 de gener, la ciutat es prepara per donar 
el tret de sortida als diferents actes i activitats que 
s’han previst dur a terme durant els propers mesos.

Amb el suport de
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# Nova campanya de donació de sang organitzada per alumnes de l’Escola Pia
Les donacions es podran fer aquest divendres 31 de gener a l’Escola Pia, de 15 h a 19 h. La campanya està 
oberta a tothom, tant la comunitat educativa i famílies, així com a qui vulgui col·laborar

# El dia 4 de febrer, dia mundial del càncer, es tenyiran de color verd edificis i monuments
Enguany, més de 50 poblacions ja s’han sumat aquesta iniciativa i il·luminaran de color verd els edificis o 
monuments de les diferents poblacions

>>BALAGUER
# La confraria de Sant Antoni celebra un any més Els Tres Tombs

Balaguer va celebrar el passat divendres els tradicionals Tres Tombs a 
la plaça del Mercadal amb la participació de 102 tractors i 6 carrosses

# Presentació de la nova aplicació per a mòbils  de la Paeria de Balaguer
Els ciutadans podran informar de les  incidència l’espai públic

>>COMARCA
# Concert del guitarrista d’Os de Balaguer Josep Manel Vega

El proper dijous 6 de febrer, a les 9 de la nit, i al Bar Fleming de 
Balaguer, Josep Manel Vega oferirà un concert

# Ajuts Leader per crear, ampliar i millorar empreses a la Noguera
Un total de 32 sol·licituds s’han presentat a la convocatòria del 2019

>>ESPORTS
# Dissabte 8 de febrer es celebra el campionat Territorial de Bàsquet ACELL

Organitzat per la delegació territorial de Lleida de la Federació ACELL 
i el Club Esportiu L’Estel de Balaguer i la col·laboració de la Paeria

# El Sisvial Club Bàsquet Balaguer continua a la sisena posició
La pròxima jornada el Sisvial jugarà a la pista del CB. Esparreguera

>>OCI/CULTURA
#  Nou mercat de les rebaixes d’hivern el divendres 7 de febrer

Des de les 10 del matí, fins a les 15 h, amb una trentena de parades 
(roba, sabates, complements, roba de la llar...) 

#  Presentació de la 5a edició de la festa més solidària Posa’t la gorra    
Amb l’objectiu de recaptar diners pel lluitar contra el càncer infantil 

# Entrega de premis de la 1a edició del Premi Àlbum il·lustrat Vila de Térmens
L’acte va estar presentat per la periodista de Lleida Mariví Chacón, amb la presència de l’alcaldessa de Tér-
mens Concep Cañadell, la Consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga i la il·lustradora Roser Capdevila

# Menàrguens celebra aquest 2020 l’any Joan Barceló en el 40è aniversari de la seva mort
Durant el 2020 se succeiran actes diversos a Barcelona, Lleida, Balaguer i Menàrguens

# El Centre Excursionista de Balaguer promou la xerrada “Neu i allaus”
L’expert Jordi Gavaldà (del Centre de Predicció d’Allaus del Conselh Generau d’Aran i membre d’ACNA) va tractar 
el tema en qüestió amb l’objectiu de conscienciar-nos sobre el risc que pot tenir moure’s en la muntanya hivernal

#  El Cudós Consultors CB guanya els dos últims partits jugats
La segona volta va començar la jornada del 19 de gener, amb la visita del Manyanet Reus al Pavelló 1r d’Octubre
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Es presenta oficialment Balaguer com a 
Ciutat del Bàsquet Català 2020

 El passat dijous dia 23 
de gener es va fer la pre-
sentació de la Ciutat del 
Bàsquet Català a la Sala 
d’actes de la Casa de la 
Paeria. Balaguer serà Ciutat 
del Bàsquet Català durant 
2020.
 Després de rebre el 
relleu per part de Reus el 
passat dia 18 de gener, la 
ciutat es prepara per donar 
el tret de sortida als dife-
rents actes i activitats que 
s’han previst dur a terme 
durant els propers mesos. 
A la presentació hi van 
assistir el paer en cap Jordi 
Ignasi Vida l, el president de 
la Diputació de Lleida, Joan 
Talarn, la vicepre sidenta 
Estefania Rufach, el diputat 
Eloi Bergós, el president de 
la Fundació del Bàsquet 
Català, Ferran Aril; Gemma 
Vilarassau, segona tinent 
d’alcalde i regidora d’Es-
ports, Joventut i Infància 
de la Paeria de Balaguer; 
Joan Segura, representant 
territorial d’Esports de la 
Generalitat a Lleida; i Toni 
Salud, president del Club 
Bàsquet Balaguer. 

 Amb la presentació, la 
ciutat de Balaguer inicia 
un any en el qual el bàsquet 
pretén fer-se lloc en carrers i 
places, i ser protagonista en 
els diferents espais públics 
de la ciutat. Amb la voluntat 
que aquest esport surti dels 
seus llocs habituals, des de 
la Regidoria d’Esports i amb 
la col·laboració del Club 
Bàsquet Balaguer, s’han 
planificat un seguit d’ac-
tivitats i actes que tenen 
l’objectiu de propiciar que 
tothom conegui i gaudeixi 
d’aquest esport.   
 Precisament aquest ha 
estat el leit motiv del vídeo 
presentació, en què s’ha 
escenificat la voluntat de 
fer partícips tots els ciuta-

dans d’aquesta capitalitat 
del bàsquet català.
 El calendari d’activitats 
previstes per aquest 2020 
no està tancat, però entre 
totes les activitats previs-
tes, hi destaquen partits 
d’exhibició, competicions 
per a jugadors i jugadores 
de totes les edats, confe-
rències i xerrades, exposi-
cions, o una festa solidària. 
Els actes que més desta-
quen són el Torneig Me-
morial Josep Sabanés, que 
inclourà un reconeixement 
a la seva figura, un partit 
femení entre ex jugadores 
del CB Balaguer i un partit 
masculí entre els veterans 
del Barça i una selecció de 
Lleida; el 3x3 de Balaguer, 
que es farà a la plaça Mer-
cadal amb activitats paral-
leles i s’integrarà al Circuit 
Català de 3x3; i l’exposició 
‘Balaguer amb B de Bàs-
quet’ , una mostra que re-
collirà els 80 anys d’histò-
ria del CB Balaguer.
 Un acte on tothom va 
coincidir en que Balaguer 
es mereixia aquest reco-
neixement i l’oportunitat 
de mostrat aquest esport 
tan arrelat a la ciutadania  
amb diferents actes oberts 
a tothom.

Presentació de la Ciutat del Bàsquet Català

Balaguer agafa el relleu 
a Reus i es prepara per 
donar el tret de sortida 
a un any ple d’activitats 
amb molt de bàsquet

Imatge de Balaguer Ciutat del Bàsquet Català 2020

Un calendari amb partits d’exhibició, competicions, 
conferències, xerrades... entre altres

 L’AECC – Catalunya 
contra el Càncer de Lleida 
convida, un any més, a 
tots els municipis de la 
demarcació a tenyir-se 
de color verd el pròxim 
dia 4 de febrer,  Dia 
Mundial del Càncer, a 
través de les seves juntes 
locals. Enguany, més 
de 50 poblacions de tot 
Catalunya ja s’han sumat 
a aquesta iniciativa i 
il·luminaran de color 
verd els seus edificis o 
o els monuments de les 
diferents poblacions.
 L’Associació treballa 
cada dia per poder trencar 
amb el tabú de la paraula 
càncer. La por que genera 
el diagnòstic del càncer, 
fa que, de vegades, la 
paraula es torni un tabú. 
A més, la malaltia pot 
generar unes necessitats 
emocionals i socials  ara 
l’ansietat, la por, impacte 
econòmic, etc.

El proper 4 de febrer dia Mundial 
del Càncer es tenyiran de color 
verd edificis i monuments

Imatge de Balaguer il·luminat de l’any passat

 L ’ A s s o c i a c i ó 
Espanyola Contra el 
Càncer de Lleida és una 
ent i tat  compromesa 
en donar servei a tot 
el territori lleidatà amb 
activitats, conferències 
de prevenció del càncer 
i  f o m e n t  d ’ h à b i t s 
s a l u d a b l e s ,  s u p o r t 
psicològic, servei de 
f i s i o t e r à p i a ,  s e r v e i 
d’atenció social i fins i 
tot préstec de material 
ortopèdic, etc. 
 Tots els serveis que 
presta l’Associació són 
totalment gratuïts per a 
persones que han patit o 
pateixen càncer i els seus 
familiars.

L’AECC Lleida té més 
de 100 delegacions i 
juntes locals, vora 600
voluntaris i 3.600 
socis
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La Confraria de Sant Antoni celebrà un 
any més la festa dels Tres Tombs

 Balaguer va celebrar el 
passat divendres 17 de gener, 
la Festivitat de Sant Antoni 
Abat amb els tradicionals 

Tres Tombs a la plaça del 
Mercadal amb la participació 
de 102 tractors i 6 carrosses.
 Tot un seguit d’actes 

Carrossa guanyadora “Protegim les nostres abelles”

que van començar a prime-
ra hora del matí, un repic 
de campanes per anunciar 
la festa, la cerimònia de 
benedicció dels populars 
panets de Sant Antoni Abat 
i una missa a l’altar de Sant 
Josep, oficiada per mossèn 
Jordi Freixenet. A continua-
ció la celebració de la missa 
solemne, acompanyada per 
la veu de la soprano Pilar 
Calafell i l’òrgan d’Enriqueta 
Tena. En acabar es va poder 
degustar la tradicional coca 
de sucre i moscatell.
 A les 12.00 h del migdia 
començaven els tradicio-
nals Tres Tombs a la plaça 
del Mercadal presidits pel 
rector de la parròquia, la 
Confraria i les diferents au-
toritats. Primer, es van be-
neir els animals domèstics, 
després les carrosses i en Un moment dels tres tombs

El sorteig de la rifa del Porquet es va celebrar 
aquest passat diumenge al tradicional dinar de Sant 
Antoni sent l’últim acte de la festa

començar el tercer tomb 
es van lliurar els premis i 
trofeus. El primer, de 300 
euros, per la carrossa “Pro-
tegim les nostres abelles”, 
el segon, amb 210 euros, 
per “Sant Antoni 2020” i 
el tercer, de 150 euros, per 
a “Els agricultors cuidem 
l’entorn”. A banda del premi 
també rebien un trofeu igual 
que les altres carrosses par-
ticipants, per a les quals hi 
ha hagut una menció, la pri-
mera per “Les hortelanes”, 
la segona per “Pont de la 
llibertat” i la tercera menció 

per “Noguerament bo”.
 Finalment, va ser el torn 
de la benedicció a tractors i 
maquinària. Un cop acabats 
els Tres Tombs, es va fer un 
dinar de germanor i ball de 
tarda al pavelló Molí de l’Es-
querrà.
 Aquest passat diumen-
ge 26 de gener es va fer el 
tradicional dinar de Sant 
Antoni al Restaurant del 
Santuari amb el sorteig de 
la rifa del porquet i ball fi de 
festa. Els números premi-
ats van ser: Sèrie A 0434, B 
2457, C 0363, D1418.
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L’Associació Joves Musulmans Chabab Al 
Amal organitza el Dia Internacional Hijab
 L’associació de Joves 
Musulmans de les Terres 
de Lleida Chabab Al Amal, 
organitza una sèrie d’actes 
pel proper 1 de febrer, en 
motiu del Dia Internacio-
nal Hijab. Per segon any, 
fan una crida a les dones 
de diferents nacionalitats 
i religions perquè mostrin 
solidaritat amb la campa-
nya, per combatre l’odi i 
la discriminació contra les 
dones que porten el vel.
 Els actes començaran  
a les 10 h del mati, amb 
una parada al mercat, on 
totes les dones i nenes que 
vulguin es podran provar 
un hijab i oferiran xocolata 
calenta. A les 17 h es farà 
una caminada des de l’Es-
tació d’autobusos fins a la 
Plaça Mercadal. A les 18 h i 
a la sala d’exposicions de la 
Paeria es farà una xarrada a 

càrrec de Hajar Hniti sota el 
nom “Per què portem el vel 
les dones musulmanes?”.
 La celebració té com a 
objectiu abordar totes les 
pràctiques racistes que 
involucren l’assetjament 
verbal i físic a les dones 
d’occident que decideixen 
portar el vel per les seves 

creences religioses.  A més, 
aquest dia, té un paper 
molt important a l’hora de 
combatre l’estereotip de 
que l’Islam és una religió 
radicalitzada i que oprimeix 
a les dones, i això comporta 
que l’ús del vel sigui un dels 
motius d’atacs racistes con-
tra les dones.

Cartell del Dia Internacional Hijab

Nova campanya de donació de sang
organitzada pels alumnes de l’Escola Pia

 Un cop més l’Escola 
Pia organitza una nova 
campanya de donació de 
sang, amb els alumnes de 
primer d’ESO al capdavant, 
col·laborant amb el Bang 
de Sang i Teixits de Lleida.

Donació de sang a l’Escola Pia

 Les donacions es po-
dran fer aquest divendres 
31 de gener a l’Escola Pia, 
de 15 h a 19 h.
 Aquesta campanya està 
oberta a tothom, tant la 
comunitat educativa i fa-

mílies, així com tothom 
que vulgui col·laborar en 
aquesta acció solidària.
 Els donants, que esti-
guin entre els 18 i els 70 
anys i pesin més de 50 
quilos i gaudeixin de bona 
salut, ajudaran a omplir les 
reserves de sang.
 L’Escola Pia Balaguer, 
des de fa uns anys col-
labora amb el Banc de 
Sang i Teixits de Lleida, en 
aquesta acció solidària, i 
cada any, un curs d’alum-
nes de l’escola, ajuden al 
personal mèdic a atendre 
a la gent que ve a fer les 
donacions, ja sigui en l’aju-
da en omplir els formularis 
previs així com en oferir-los 
algun refrigeri per donar-los 
desprès de fer l’extracció de 
sang.

 Aquest dimarts 28 de 
gener, es va presentar el 
nou mòdul de l’aplicació 
per a mòbils de la Paeria, 
‘Bústia Ciutadana’, el qual 
permetrà els ciutadans 
informar de qualsevol 
incidència que es detecti 
a l’espai públic, així com 
fer suggeriments.
 Aquest nou apartat 
consta de quatre passos 
per tal de realitzar un avís 
o suggeriment: el primer 
pas permet inserir una 
fotografia; en el segon 
se sol·licita la ubicació a 
través de GPS; al tercer 
cal assenyalar una de les 
categories ja fixades; i 
finalment, es demanen 
les dades personals de 
qui realitza l’avís així com 
una mica d’explicació 
escrita.
 El paer en cap Jordi 
Ignasi Vidal va explicar 
durant la presentació, 
el procediment que cal 

Nova aplicació per a mòbils de la 
Paeria d’Avisos i Suggeriments

App de la Paeria per Avisos i Suggeriments

seguir per fer una co-
municació mitjançant la 
app, així com el sistema 
de gestió que es durà 
a terme un cop rebuda 
aquesta, ja que els avi-
sos es dirigeixen a l’àrea 
requerida pel ciutadà, 
però en cas de no ser 
l’apropiada el missatge 
és redirigit per un tècnic. 
A més, també ha expli-
cat que cada sol·licitud 
té un número únic, i per 
aquest motiu es podrà 
tornar resposta al ciu-
tadà comunicant-li si la 
seva petició podrà ser 
atesa o en cas contrari, 
fer-li arribar una justifi-
cació. 
 La voluntat de la Pa-
eria és propiciar que la 
ciutadania disposi d’una 
eina efectiva i contribuir 
a què tothom senti que 
pot ajudar a millorar els 
espais i equipaments pú-
blics.
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Concert del guitarrista d’Os de Balaguer 
Josep Manel Vega el proper 6 de febrer
 El proper dijous 6 de 
febrer, a les 9 de la nit, i al 
Bar Fleming de Balaguer, 
Josep-Manel Vega oferirà 
un concert.
 Una actuació en la qual 
la bellesa de la música 
i la instantaneïtat de la 
interpretació suposen una 
experiència profunda, que 
busca la comunió per sim-
patia amb el públic i no 
només l’entreteniment. 
 El guitarrista d’Os de 
Balaguer Josep-Manel 
Vega porta un any i mig 
viatjant per diferents paï-
sos buscant els llocs més 
inspiradors per a desen-
volupar la seva música 
improvisada, una actitud 
nòmada sense  un destí 
predeterminat, després 
de deixar enrera una vida 

estable i per ara dedicar-se 
a recórrer el món fent mú-
sica i enriquint-se com a 
persona.
 El seu nou CD en soli-
tari 7 IMPROS és un recull 
d’algunes de les primeres 
improvisacions realitzades 

a Espanya, França, Itàlia, el 
Marroc i Portugal. El disc 
ofereix una hora de calma, 
pau i harmonia. Una evo-
cació dels diferents espais 
que han inspirat cada nota.
 L’entrada al concert és 
oberta a tothom i gratuïta.

 El passat dissabte 25 
de gener, Térmens va fer 
entrega dels premis en 
la 1a edició del Premi 
Àlbum Il · lustrat Vila 
de Térmens al Centre 
Cultural Sant Joan.
 L’ a c t e  v a  e s t a r 
presentat per la periodista 
de Lleida Mariví Chacón, 
amb la presència de 
l’alcaldessa de Térmens 
Concepció Cañadell, la 
Consellera de Cultura, 
Mariàngela Vilallonga així 
com la il·lustradora Roser 
Capdevila, presidenta 
d’honor del jurat, entre 
altres autoritats locals i 
comarcals, així com veïns 
i veïnes de la població, ja 
que l’acte s’emmarcava 
en els actes de la festa 
major d’hivern.
 L’artista bielorussa 
Natalia Dovonova, veïna 
de Balaguer des de fa set 
anys, es va endur el primer 
premi dotat de 4.000 
euros. La guanyadora, 
Llicenciada en Belles 

Entrega de premis de la 1a
Edició del Premi Àlbum Il·lustrat 
Vila de Térmens

Acte d’entrega del premi a Natalia Dovonova

Arts, s’ha dedicat en els 
últims anys a la docència 
i al món de la il·lustració. 
Emocionada pel premi, 
va destacar que tot i 
no esperar-s’ho, veu la 
feina de molts mesos 
dibuixant i escrivint, 
recompensada, podent 
fer que els seu projecte 
acabat arribi als petits 
lectors.
 Un premi que posa a la 
vila de Térmens al mapa 
cultural de Catalunya. Un 
total de 18 obres s’han 
presentat al concurs.
 En el mateix acte, 
es va fer entrega dels 
premis als guanyadors 
del concurs de dibuix 
realitzat a l’escola Alfred 
Potrony.
 L’obra de Natal ia 
Dovonova, primer premi 
de la 1a edició del Premi 
Àlbum Il·lustrat Vila de 
Térmens, serà presentat 
als voltants de la festa 
m a j o r  d e  s e t e m b r e 
d’aquest any.

Josep Manel Vega

OliCastelló fa història a la Fira d’Oli de 
Les Borges Blanques

 OliCastelló continua fent 
història a la Fira de les Bor-
ges Blanques, i especial-
ment en l’edició d’enguany, 
amb motiu dels 20 anys 
d’aquesta fira.
 Després de dues dècades 
ho han tornat a fer, i per 15a 
vegada consecutiva, la firma 

Primer Premi al Millor Oli Verge Extra Fruitat Amarg 2020

de Castelló de Farfanya, han 
estat els guanyadors amb 
el Primer Premi al Millor 
Oli Verge Extra Fruitat Verd 
Amarg 2020, convertint-se 
d’aquesta manera en un 
dels expositors més premiats 
d’aquesta fira de referència 
de l’Oli de Qualitat Verge 

Extra.
 Segons el propietari del 
molí d’oli OliCastelló, Gabriel 
Alsina, es tracta d’un oli 
obtingut els primers dies de 
collita durant el mes d’octu-
bre.
 Un oli d’un fruitat intens, 
que ens recorda a fruita sana 
i fresca. Amb grans quanti-
tats d’aromes herbasis, fulls 
d’olivera, herba i tomates. I 
una perfecta harmonia entre 
el dolç, l’amarg i el picant.
 Un oli amb cos, que sen-
se dubte satisfarà als pala-
dars més exigents.
 En els darrers anys, Oli-
Castelló ha rebut més 60 
guardons nacionals i in-
ternacionals, demostrant 
fefaentment la qualitat dels 
seus sucs d’oliva, elaborats 
tots ells a partir de la recepta 
original del mestre Gabriel 
Alsina.
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Ajuts Leader per crear, ampliar i millorar 
empreses a la comarca de la Noguera
 Un total de 32 sol·licituds 
han estat presentades a la 
convocatòria del 2019 dels 
ajuts Leader destinats a la 
creació, ampliació o millora 
d’empreses. Enguany con-
corren a la convocatòria 9 
projectes professionals, 6 
serveis a la població, 4 pro-
jectes turístics, 8 empreses 
agroalimentàries i 5 entitats 
públiques.
 Aquests ajuts són gesti-
onats pel Consorci GAL No-
guera Segrià Nord a tots els 
municipis de la Noguera i 
als del Segrià Nord Alfarràs, 
Almenar, Alguaire, Corbins, 
la Portella i Vilanova de la 
Barca.
 Per tal que els sol-
licitants puguin continuar 
correctament la tramita-
ció dels seus expedients, 
el Consorci Gal Noguera 
Segrià Nord ha organitzat 
dues jornades tècniques 
sota el títol: “Com s’ha de 

presentar la documentació 
per a l’aprovació i certifica-
ció d’expedients” previstes 
per als dies 12 de febrer i 12 
de març de 2020 per a sol-
licitants d’ajuts Leader.  Per 
assistir-hi cal inscripció prè-
via a l’enllaç: https://forms.
gle/tMYRhDsJvJUqeK939
Els ajuts Leader, del Depar-
tament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimen-

tació de la Generalitat de 
Catalunya per diversificar 
l’economia en les zones 
rurals, estan orientats a 
empreses, autònoms i enti-
tats públiques que vulguin 
invertir en diferents àm-
bits com serveis, turisme, 
transformació agroalimen-
tària, comerços, serveis 
a la població i indústries. 
Aquestes inversions han 
de ser com a mínim de 
12.000 euros sense IVA i 
l’import de l’ajut pot ser 
entre un 20% i un 40% de 
les despeses elegibles i 
estan finançats en un 57% 
pel DARP i un 43% pel FE-
ADER.
 Informació, al Consorci 
Grup d’Acció Local Nogue-
ra – Segrià Nord, amb seu 
al Consell Comarcal de la 
Noguera, al telèfon 973 448 
933 (extensió 3), o al correu 
electrònic  leader@nogue-
rasegrianord.cat

 D u r a n t  a q u e s t 
2020 l’Ajuntament de 
Menàrguens commemora 
el quarantè aniversari de 
la mort de Joan Barceló i 
Cullerés (1955-1980) amb la 
celebració de l’Any Barceló. 
 En els actes que es 
duran a terme dedicats 
a  l ’ e s c r i p t o r  h i  h a 
impl icades diverses 
institucions –la Diputació 
de Lleida, l’Ajuntament 
de Lleida, la Universitat 
de Lleida, l’Ajuntament 
de Menàrguens, l’Ateneu 
Barcelonès, l’Associació 
d’Escriptors en Llengua 
Catalana, la Institució de les 
Lletres Catalanes, el Consell 
Comarcal de la Noguera i 
l’Ajuntament de Balaguer– 
i editorials que reeditaran 
llibres del poeta i narrador 
amb l’objectiu de recuperar 
i, alhora, reivindicar l’obra i 

Menàrguens celebrarà aquest 
2020 l’any Joan Barceló en el 
40è aniversari de la seva mort

Primer acte de l’Any Barceló

l’escriptor com una de les 
veus més personals de la 
literatura catalana.
Durant el 2020 se succei-
ran actes diversos a Bar-
celona, Lleida, Balaguer i 
Menàrguens.
 L’Any Barceló s’ha ini-
ciat a Barcelona, a la seu 
de l’Ateneu Barcelonès, 
en un acte on intervingue-
ren l’Associació d’Escrip-
tors en Llengua Catalana, 
l’Ateneu Barcelonès, la 
Institució de les Lletres 
Catalanes, la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament de 
Menàrguens, a més d’es-
criptors que van conèixer 
Joan Barceló i rapsodes 
veïns de Menàrguens. 
 El compromís de la po-
blació amb la cultura és el 
motiu de reivindicar la figu-
ra i l’obra de Joan Barceló, 
homenatjant-lo.

Cartell de les jornades tècniques

Seu al Consell Comarcal de la Noguera
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Grups d’Acció Local (GAL) d’Aragó i
Catalunya es reuneixen a Balaguer
 Els dies 28 i 29 de gener 
Leader Pirineu Occidental, 
amb el suport de Consorci 
GAL Noguera Segrià Nord, 
van organitzar una jornada 
de cooperació entre els 
grups GAL de Catalunya 
i d’Aragó on s’exposaven 
diversos projectes de coo-
peració.
 L’acte va comptar amb 
l’intervenció de Paul Soto,  
responsable i gestor de la 
Unidad de Apoyo (Contact 
Point) de la Red Europea de 
Desarrollo Rural; Francisco 
Domínguez Real, cap de 
servei de Programes Rurals 
del govern d’Aragó, i Josep 
Maria Martí, cap de servei 
de Programes Rurals de la 
Generalitat de Catalunya. 
 Durant la jornada del 
dia 28, diferents coordi-
nadors dels projectes de 

cooperació tant de Cata-
lunya com d’Aragó els van 
presentar i durant la tarda 
es va realitzar una sessió 
de treball en diversos grups 
d’interès.
 El dia 29, durant el matí 
es van exposar altres expe-
riències de projectes de co-

operació entre particulars 
aragonesos i cinc projec-
tes estratègics del territori 
català, i posteriorment un 
coffee work per afavorir 
sinergies entre entitats en 
un ambient més distès i 
proper, intercanviant expe-
riències.

Imatge de la reunió dels Grups d’Acció Local

“Noguerament Bo” participa als Tres 
Tombs de Sant Antoni a Balaguer

 El passat 17 de gener 
es va celebrar la tradicio-
nal festa dels Tres Tombs 
de Sant Antoni a la ciutat 
de Balaguer.
 Enguany hi ha parti-
cipat una carrossa dels 
productors de la comarca 
Noguera integrants del 

Carrossa “Noguerament Bo”

 E l  P e t i t  d e  C a 
l ’Er i l ,  Cesk Fre ixas , 
Meritxell Gené, Meritxell 
Neddermann, ‘El Jose’ i 
Maria Jaume Martorell 
seran els caps de cartell 
de la IV edició del festival 
de cantautors Rodautors, 
que enguany tindrà lloc 
a Os de Balaguer (La 
Noguera) els dies 29, 30 
i 31 de maig.
 E l  c e r t a m e n 
es tà  o rgan i t za t  per 
l’Associació Rodautors, 
formada per cantautors 
independents. El festival 
t é  c o m  a  o b j e c t i u 
descobrir nous talents de 
l’escena musical catalana 
i endinsar-se en la màgia 
dels petits pobles rurals 
de Catalunya.

Del 29 al 31 de maig es
celebrarà el IV festival
Rodautors a Os de Balaguer

Os de Balaguer acollirà el festival enguany

 Un dels promotors de 
Rodautors, el cantautor 
Joan Blau, ha explicat 
que la IV edició és la de la 
consolidació, d’un futur 
on els escenaris seran 
sempre pobles d’uns 500 
habitants, tal i com ja 
va passar en passades 
edicions (Penelles, Mura 
i Torrebesses). El festival 
també manté la seva 
col·laboració habitual 
amb el Grup Enderrock i 
i la plataforma de música 
emergent Sona 9.
 E l s  a r t i s t e s  q u e 
vulguin participar-hi 
poden presentar les seves 
propostes a la web del 
festival. D’entre totes 
les que s’hi presentin 
se n’escollirà 12, que 
passaran a formar part 
del cartell de la IV edició, 
j u n t a m e n t  a m b  e l s 
artistes convidats. La 
llista dels seleccionats es 
publicarà el dia 3 de març 
a la web http://festival.
rodautors.com/

distintiu agroalimenta-
ri Noguerament Bo, que 
identifica els productes 
alimentaris produïts i 
transformats a la Noguera 
d’acord amb el seu pro-
pi reglament, que permet 
al consumidor identifi-
car-los i associar-los a les 

garanties de qualitat dels 
productes de proximitat, 
participant en aquesta tra-
dicional festa .
 Actualment, els inte-
grants del distintiu Nogue-
rament Bo són: Pla Oví, 
Alimentació Farràs, Cas-
tell del Remei, Cal Retjo, 
FructumCat, Cal Blasiet, 
Lo Pernil de Ponent, Casa 
Patau, Conill com cal, 
Conserves Antonieta, For-
matgeria de Clua i Pàmies 
Vitae.
 Els productors i pro-
ductores agroalimentaris 
de la comarca que tinguin 
interès  a formar part del 
distintiu Noguerament Bo 
poden informar-se al Con-
sorci GAL Noguera Segrià 
Nord (tel. 973 448 933) o bé 
a la pàgina web www.no-
gueramentbo.cat

Un festival gratuït de 
cantautors per
descobrir nous talents 
i també petits pobles 
rurals de Catalunya
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Emprenedors i emprenedores de la
Noguera protagonitzen vídeos de promoció

 En el marc del progra-
ma Arrenca, coordinat pel 
Consorci GAL Noguera Se-
grià Nord i l’Oficina Jove 
de la Noguera, joves em-
prenedors i emprenedores 
han enregistrat vídeos so-
bre els seus projectes em-
presarials amb l’objectiu 
de mostrar a les persones 
joves que el món rural està 
ple d’oportunitats per esta-
blir-se al territori.
 Els protagonistes dels 
vídeos són Josep Miquel 
Balcells de Taller Balsi, 
Olga Cortadelles d’Estam-
part Casa Taller de Pene-
lles, Ivan Pascual de Cal 
Gumer, David Sala de Mo-
bles Sala Blanch, i Joel Mi-
rón de Zenith Aventura.
 La gravació i difusió 

dels vídeos és una més de 
les actuacions del progra-
ma Arrenca per crear vin-
cles entre el teixit empre-
sarial i el col·lectiu de joves 
de la Noguera que confor-
maran el futur professional 
i emprenedor del territori. 
En aquesta línia, durant el 
mes de setembre i octu-
bre estudiants de diferents 
instituts de la Noguera van 
assistir a xerrades relaci-
onades amb el lideratge, 
l’emprenedoria, tècniques 
de venda, etc., i van fer di-
verses visites a empresaris 

i empresàries de la comar-
ca que els van introduir de 
manera directa i propera al 
món empresarial.
 Els vídeos i tota la in-
formació del programa Ar-
renca es poden trobar a la 
pàgina web www.arrenca-
jove.cat.
 El programa forma part 
del projecte de cooperació 
Odisseu per al retorn dels 
joves al món rural, finançat 
pel Fons Europeu d’Ajudes 
al Desenvolupament Ru-
ral (FEADER) de la Unió 
Europea i el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació.
 El propòsit d’aquest 
projecte és la implicació 
de la Joventut en el des-
envolupament territorial 
i el retorn del joves en el 
món rural. Amb aquest 
objectiu principal es vol 
fomentar l’arrelament dels 
joves formats en el seu ter-
ritori d’origen o fins i tot, 
demostrar les oportunitats 
del món rural als joves de 
la ciutat perquè busquin 
feina en territori rural.

 Des de l ’Àrea de 
Ser ve is  Socia ls  de l 
Consell Comarcal de 
l a  N o g u e r a  s ’ e s t a n 
programant per a aquest 
primer semestre de l’any 
diverses activitats per als 
casals i/o associacions 
de la gent gran dels 
municipis comarca.
Els dies 9, 16, 23 i 30 de 
gener s’impartirà un “Ta-
ller de memòria” al mu-
nicipi d’Os de Balaguer, 
que va començar el pas-
sat 19 de desembre; es 
va fer la primera sessió 
continuarà els dies 9, 16, 
23 i 30 de gener; aquest 
mateix  curs es durà a 
terme a Foradada durant 
el mes de febrer i a par-
tir del març en d’altres 
municipis, encara per 
concretar. 
 També aquest mes 
de gener s’ha començat 
impartir ell “Taller d’ús 
del telèfon mòbil”, que 
permet adquirir conei-

Els Serveis Socials fan activitats 
per la gent gran a diferents
poblacions de la comarca

Taller a Bellcaire

xements bàsics d’utilit-
zació del telèfon mòbil, 
com WhatsApp, xarxes 
socials, correu electrò-
nic, configuració bàsi-
ca... Aquest taller ja s’ha 
realitzat al municipi de 
Bellcaire d’Urgell, el di-
mecres 15 de gener, i Tér-
mens el dia 28 de gener. 
Les properes edicions 
seran a la Sentiu de Sió 
el 6 de febrer, a Albesa el 
dia 17 de febrer, i durant 
els mesos de març i abril 
s’acabaran de concretar 
en d’altres municipis.
 Aquestes activitats 
formen part de les po-
lítiques del Consell Co-
marcal de la Noguera 
per promoure un enve-
lliment actiu de la nostra 
gent gran, fomentant la 
qualitat de vida tant des 
del punt de vista de la sa-
lut integral, com des de 
la inclusió i la participa-
ció social amb l’ús de les 
noves tecnologies.

Captura de pantalla de video promocional

Captura de pantalla de video promocional

Els vídeos són per
promocionar els seus 
respectius projectes 
empresarials i mostrar 
una altra cara del món 
rural
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Aquesta és la història 
de tres generacions de do-
nes: la Clemència, rossa 
com un fil d’or, nascuda 
a Bellparatge a finals del 
segle XIX; la seva filla Ro-
salia, que viurà tot el pro-
cés d’industrialització, i la 
Núria, neta de la Clemèn-
cia, que lluitarà per tenir la 
formació, la llibertat sexu-
al i l’amor que no van tenir 
mai la seva mare ni la seva 
àvia. La misèria, el maltrac-
tament, la incomunicació i 
la discriminació marquen 
les vides d’aquestes dones 
a la Catalunya més pobra, 
però també el poder de la 
reconciliació i de la supe-
ració determinen el destí 
final de les protagonistes.
 Una novel·la èpica i 
colpidora que és, alhora, 
el relat ocult de moltes do-
nes. Un petit homenatge a 
les dones de classe baixa, 
la veu de les dones pobres 
d’ambient rural. Una me-
mòria que no s’ha d’obli-
dar mai.
 Un dels temes fona-
mentals que s’hi troben és 
la memòria fragmentada, 
la memòria de les històries 
que, de cop, sense ordre ni 
concert, rebem dels nos-
tres pares i avis, petites 
frases que ens permeten 
construir i reconstruir un 
món.

 Aquesta és una novel-
la en què prenen la pa-
raula dones i homes, fan-
tasmes i dones d’aigua, 
núvols i bolets, gossos i 
cabirols que habiten entre 
Camprodon i Prats de Mo-
lló. Una zona d’alta mun-
tanya i fronterera que, 
més enllà de la llegenda, 
guarda la memòria de se-
gles de lluita per la super-
vivència, de persecucions 
guiades per la ignorància 
i el fanatisme, de guerres 
fratricides, però que en-
carna també una bellesa a 
la qual no hi calen gaires 
adjectius.  Un terreny fèrtil 
per deixar anar la imagi-
nació i el pensament, les 
ganes de parlar i d’expli-
car històries. Un lloc, pot-
ser, per començar de nou; 
un lloc per a una certa re-
dempció
 Irene Solà ens endinsa 
en una història plena de 
llums i ombres, de deses-
pers i esperances, i ho fa 
amb una veu neta, clara, 
com la d’un rierol que bai-
xa per un terreny abrupte, 
en aparença de manera 
desbocada, però seguint 
un trajecte plenament 
visible, controlat per una 
mà precisa que ens guia 
a través dels diferents ele-
ments per alternar la nar-
ració entre tots ells.
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La memòria de l’aigua
Autor: Montse Barderi
Gènere: Novel·la

 Posa’t les ulleres de 
bussejar i capbussa’t a 
l’aigua. Mira els rius on 
salten els salmons. Explo-
ra els esculls on els pei-
xos lloro roseguen coralls. 
Fins i tot t’endinsaràs mi-
lers de metres per sota de 
la superfície de l’oceà, on 
hi ha peixos que fan llum 
amb el cos. El món dels 
peixos és fascinant i ple 
de sorpreses. En aquest 
magnífic llibre, la recone-
guda il·lustradora Britta 
Teckentrup dona vida a 
aquestes criatures extra-
ordinàries amb colors vi-
brants. Un llibre fabulós 
per conèixer amb més 
detall els peixos: les dife-
rents espècies,  el seu hà-
bitat, com s’alimenten...
 Britta Teckentrup és 
una autora i il·lustradora 
que ha rebut nombrosos 
premis i amb lectors per 
tot el món. Va néixer a 
Hamburg i va créixer en 
una ciutat anomenada 
Wuppertal. Es va mudar a 
Londres en 1988 per a es-
tudiar il·lustració i belles 
arts en St Martin’s Colle-
ge i Royal College of Art. 
Els seus llibres són per 
nens, uns àlbums infor-
matius que parlen sobre 
algun tema acompanyat 
de dibuixos que atreuen a 
petits i grans. 

Canto jo i la muntanya
Autor: Irene Solà
Gènere: Novel·la

Peixos pertot arreu
Autor: Britta Teckentrup
Gènere: Infantil (+8)

El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Diumenge

Aireges els records. Els oxigenes. 
Surts a córrer.
Et fas amb els ocells, els núvols blancs,
i el ritme d’un vaivé xiuxiuejant
de fulles i de branques.
Esguardes les parets que vas pujar
quan no hi havia res que et fes vertigen.
Ara, amb ell al teu costat,
l’escoltes cada dia fins que et diu
quin és aquell biaix del que tens por.
Repasses la setmana
que vas tancar divendres o dijous,
sense deixar res fora.
Segueixes afermant el teu desig
que tot tingui sentit.
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La balaguerina Edurne López presenta el 
llibre “Kiny & Pump: il·luminem carrers!”
 El passat divendres 17 
de gener, la balaguerina 
Edurne López va presentar 
el llibre “Kiny & Pump” a 
la Biblioteca Margarida de 
Montferrat amb un taller 
artístic musical, que anava 
dirigit a famílies amb in-
fants de 3 a 6 anys.
 Edurne, és diplomada en 
Educació infantil i primària, 
titulada en llengües estran-
geres (francès i anglès) i 
post graduada en gestió 
emocional. Actualment es 
dedica a la docència a part 
de treballar en diversos pro-
jectes que barregen música, 
ensenyament i intel·ligència 
afectiva.
 Aquest llibre, que és el 
primer conte infantil que 
publica, parla d’una història 
que es viu per Halloween, 
quan una carabassa, kiny 

està trista i coneix a Mia, 
que farà el possible per aju-
dar a la seva nova amiga. Un 
relat que tracta l’amistat, 
l’empatia i la il·lusió. Una 
manera també d’explicar 
aquesta celebració tant 
americana que s’ha ins-
taurat des de fa uns anys 

al nostre país i al mateix 
temps treballar les emo-
cions amb els més petits, 
d’una manera lúdica.
 Aquest llibre escrit en 
llengua anglesa i il·lustrat 
per Pepe Òdena, ja es pot 
comprar en les llibreries 
balaguerines.

Edurne López en la presentació del llibre

Exposició itinerant de Mercè Rodoreda 
a la Biblioteca Margarida de Montferrat

 La Biblioteca Mar-
garida de Montferrat de 
Balaguer va presentar el 
dimecres 22 de gener, l’ex-
posició Aloma, de Mercè 
Rodoreda. 50 anys de la se-
gona edició de la novel·la, 
que es podrà veure fins el 

Una imatge de l’exposició

 P e r  c i n q u è  a n y 
consecutiu, la Biblioteca 
Margarida de Montferrat 
s’ha adherit al Projecte 
Biblioteques amb D.O., 
una iniciativa del Servei 
de Bibl ioteques del 
Departament de Cultura, 
que va presentar el passat 
22 de gener.
 Aquest projecte uneix 
la cultura del vi amb la 
cultura pròpiament dita, i 
pretén dinamitzar l’espai 
bibliotecari amb activitats 
i propostes culturals 
variades, que prenen el 
vi com a manifestació 
autòctona, característica 
i  d i f e r e n c i a d a ,  p e r 
s u b r a t l l a r  q u e  l e s 
biblioteques públiques 
són diverses en la mesura 
que també ho és el 
territori.
 Per aquest motiu i 
en col·laboració amb el 
celler del Monestir de les 
Avellanes, la Biblioteca 
Margarida de Montferrat 
ha programat tota una 
sèrie d’activitats on la 
cultura i el vi són els 

La Biblioteca de Balaguer
presenta un nou cicle del
Projecte Biblioteques amb D.O.

Presentació del Projecte Biblioteques amb D.O.

principals protagonistes.
 La primera activitat 
tindrà lloc el dimarts 18 
de febrer a les 6 de la 
tarda a la sala d’actes 
del Casal Cívic, on tindrà 
lloc l’espectacle per a 
públic familiar “El millor 
vi”, a càrrec de L’Invisible 
Titelles.
 Pe l  que  fa  a  les 
activitats adreçades a 
públic adult, començaran 
el dimecres 19 de febrer 
a les 8 del vespre, amb 
l’espectacle de contes 
per a adults “Los jardines 
de Dionisio”, a càrrec de 
Sandra Rossi, acompanyat 
d’una degustació de vi del 
Monestir de les Avellanes.
 La tercera activitat 
serà el dilluns 24 de 
febrer a les 8 del vespre, 
adreçada específicament 
a les dones, titulada “A 
les dones ens agrada més 
suau? Vi entre amigues”. 
 Per acabar el cicle, el 
dimecres dia 26 a les 8 
del vespre serà el torn de 
l’escriptor Martí Gironell i 
el saxofonista Pep Poblet 
els quals presentaran 
l’activitat “Més enllà de 
la força d’un destí”, un 
maridatge entre literatura 
i música, acompanyat 
d’una degustació de vi 
de la bodega de Jean 
Leon, protagonista de la 
novel·la.

3 de febrer. Aquesta mos-
tra ha estat elaborada per 
la Fundació Mercè Rodo-
reda, de l’Institut d’Estudis 
Catalans, per commemo-
rar els cinquanta anys de 
la segona edició d’Aloma, 
de Mercè Rodoreda. L’ex-

posició itinera per diver-
ses biblioteques i espais 
culturals amb l’objectiu 
d’explicar l’obra dins la 
producció de Rodoreda, 
en el seu context històric, 
cultural i literari; així com 
promoure’n la seva lectu-
ra.
 En el marc d’aquesta 
exposició s’ha fet una xer-
rada a càrrec d’Anna Ma-
luquer, la qual porta per 
títol “Aloma. Una novel·la 
posada al dia” el passat 
dimecres 29 de gener al 
vespre del vespre a la bi-
blioteca i que es comple-
mentarà amb un especta-
cle audiovisual a càrrec de 
la Companyia Cassigalls, 
el proper divendres 31, a 
les 20 h del vespre, una 
xarrada sobre la vida i 
l’obra de Mercè Rodoreda.

Un projecte amb
espectacles de
diferents formats per 
apropar-nos a la
cultura del vi
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Contundent victòria del CF Balaguer per 
1-4 al Camp Municipal de Linyola
 El CF Balaguer va tenir un 
còmode partit en la seva visita 
a Linyola el passat diumenge 
dia 26 amb una contundent 
victòria per 1-4.
 Al cinc minuts del partit 
el Balaguer ja es posava per 
davant en el marcador i va 
dominar tota la primera part 
de forma clar i fruit d’aquest 
domini van arribar més gols., 
concretament en els minuts 
21, 29 i 40, el que va deixar el 
partit totalment sentenciat 
en favor dels jugadors de la 
capital de la Noguera.
 A la represa del partit el 
conjunt local va sortir al camp 
amb més intenció atacant 

i als 2 minuts de jocs va fer 
l’1-4. Tot i que el domini de la 
segona part va ser local tenint 

Camp Municipal de Linyola

ocasions clares per retallar les 
diferències, el marcador ja no 
es va moure més.

 S i  a  l a  v i d a  é s 
important la formació 
més encara ho és en 
l’àmbit de la muntanya 
ja que en ocasions hi 
afrontem situacions on 
ens hi juguem força i 
cal estar preparats per 
encarar- les  amb les 
màximes garanties. 
 E l  Cent re  Excur-
sionista Balaguer, com a 
gran coneixedor, ofereix 
formació per als seus 
socis i també per els que 
no ho són. Tots aquells 
que realitzen activitats 
hivernals, es van poder 
i n f o r m a r  e l  p a s s a t 
divendres 10 de gener, 
ja que es va organitzar 
una interessant xerrada 
enfocada en la seguretat 
en terreny d’allaus.
 L’expert Jordi Gavaldà 
(responsable del Centre 

El Centre Excursionista de 
Balaguer promou la xerrada 
“Neu i allaus” a Lapallavacara

Xerrada “Neus i allaus”

de Predicció d’Allaus del 
Conselh Generau d’Aran 
i  m e m b r e  d ’ A C N A ) 
va tractar el tema en 
qüestió amb l’objectiu de 
conscienciar-nos sobre 
el risc i la perillositat que 
pot tenir moure’s en la 
muntanya hivernal.
 Nocions relatives al 
material necessari, com 
planificar la sortida, com 
moure’s evitant zones 
de risc, com analitzar la 
predicció meteorològica 
i del butlletí d’allaus i 
d’altres qüestions van 
instruir als nombrosos 
assistents a la xerrada, 
que els va servir per estar 
informats dels perills i del 
material que es necessita 
per fer una activitat molt 
bonica però sempre molt 
perillosa si no s’està 
preparat. 

El dissabte 8 de febrer es celebra el 
campionat Territotial de Bàsquet ACELL 

 Aquest dissabte 8 de 
febrer de 2019 es celebrarà 
el 29è Campionat Territorial 
de Bàsquet en el Pavelló 
Inpacsa. Organitzat per la 
delegació territorial de Llei-
da de la Federació ACELL i 
el Club Esportiu L’Estel de 
Balaguer i la col·laboració 
de la Paeria, s’ha convertit 
amb els anys en un dels 
referents d’esport i inclusió 
a Balaguer i a la província 
de Lleida, amb una gran 
participació de clubs.Un moment del Campionat de la l’any passat
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 E n  l a  q u a r t a 
concentració de Primera 
Divisió, celebrada a Reus 
el passat cap de setmana, 
e l  B a l a g u e r  C u d ó s 
Consultors va fer uns 
bons resultats obtenint 
tres victòries en els 
quatre encontres que va 
disputar, i es situa en 5ª 
posició a la classificació 
general.
 En el primer encontre, 
va vèncer al C.N. Sabadell 
per un ajustat 4 a 3, amb 
dos punts de Loredana 
Dorca i un de Gemma 
Lladonosa. Amb el 3 a 
3 al marcador, Dorca i 
Lladonosa es van imposar 
en el dobles a Mònica 
i  Montserrrat Weisz, 
posant el definitiu 4 a 3 
al marcador general.
 En el segon encontre 
les  balaguer ines  es 
v a n  i m p o s a r  a m b 
més contundència al 
CTT Terrassa per 5 a 
1. Loredana Dorca va 

El Balaguer Cudós Consultors 
de tennis taula guanya tres de 
quatre encontres a Reus

Un dels partits disputats

guanyar els seus dos 
partits amb claredat, igual 
que Gemma Lladonosa, 
mentre que Vinyet Solans 
en va guanyar un.
 En el tercer encontre, 
l e s  j u g a d o r e s  d e l 
Balaguer es van imposar 
al Badalona, en aquest 
cas per 4 a 2, amb dos 
partits guanyats per 
Loredana Dorca, i dos 
més per Vinyet Solans, 
mentre que Nuria Gebelli, 
s i b s t i t u i n t  G e m m a 
Lladonosa, va perdre els 
seus dos.
 F i n a l m e n t ,  e l 
Balaguer va caure en el 
darrer encontre davant el 
Sant Cugat, líder destacat 
de Primera Divisió, per 2 
a 4, puntuant només en el 
dos parits que va guanyar 
Loradana Dorca.
 En el proper encontre 
e l  B a l a g u e r  C u d ó s 
Consultors rebrà al Reus, 
al Molí de l’Esquerrà, el 14 
de març a les 18h.

Equip Sisvial CB Balaguer

El Sisvial Club Bàsquet Balaguer segueix 
a la sisena posició de la classificació

 El Sisvial Balaguer vi-
sitava la pista del líder, el 
CEB Sant Jordi de Rubí, el 
passat 19 de gener, que tan 
sols havia perdut un partit 
en tota la temporada i no 
coneixia la derrota a casa 
seva. I no ho feia en una 
situació còmoda ja que 
venia de perdre els últims 
tres partits.
 Però aquest equip va 
demostrar un cop més el 
seu caràcter i va sortir des 
del 1r minut convençut de 
les seves opcions de lluitar 
la victòria.
 El primer quart va ser 
pels locals, 19-15, però un 
parcial de 2-10 a l’inici del 
segon quart feia que els 
Balaguerins es posessin 
per davant al marcador 
23-29 gràcies a una bona 
circulació de la pilota en 
atac i l’encert des de la línia 
exterior. 
 Tot i així els locals acon-
seguien empatar el matx a 
31 punts arribant a la mitja 
part, gràcies als seus ràpids 
contraatacs.
 Però a la represa es 
veuria la millor versió dels 

Victòria a casa del líder el CEB Sant Jordi

balaguerins, on amb una 
defensa espectacular acon-
seguien un parcial de 0-13 al 
final del 3r quart i principi 
del 4rt que posava el mar-
cador a 41-56 a falta de 8 
minuts per acabar el matx.
Va ser llavors quan el Sant 
Jordi, esperonat per la seva 
afició poc a poc va acon-
seguir remuntar, i igualar 
el matx a 61 punts a falta 
d’un minut i poc per la fi 
del partit.
 Però el Sisvial Balaguer 
va mantenir la calma i el 
cap fred, i amb una sèries 
de bones decisions tan en 
atac com en defensa acon-
seguia tancar el partit i 
una victòria de prestigi per 
acabar amb les males sen-
sacions dels últims partits 
i situar-se en 5a posició de 
la lliga, 63-67.
 En la següent jornada, 
jugada aquest passat dis-

sabte 25 de gener, el Sisvi-
al CB Balaguer, encaixava 
una derrota per la mínima, 
en un partit contra el Ber-
ga, 3r classificat.
 El primer quart va ser 
pels visitants, 7-12, on els 
dos equips semblaven més 
preocupats en defensar i 
no pas en atacar. Aquest 
factor també es veuria re-
flexat al 2n quart, on la 
baixa anotació afectava 
als dos equips, però el Ba-
laguer semblava que poc 
a poc anava recuperant 
la seva faceta anotadora i 
aconseguia posar-se al da-
vant del marcador a la mit-
ja part 22-21.
 El 3r quart va seguir la 
tònica del segon, i el Bala-
guer era l’equip que domi-
nava però no acabava de 
marxar al marcador, 37-34.
 Però el partit es decidi-
ria als instants finals, on el 
Berga va saber jugar millor 
els últims atacs, i tot i que 
el Balaguer guanyava de 5 
punts de diferència 51-46 
a falta de 2 minuts, el Ber-
ga capgirava el marcador 
52-53 a falta de 10 segons 
i el Balaguer no va saber 
atacar la última possessió, 
deixant el marcador a 52-
53. 
 La pròxima jornada el 
Balaguer jugarà a la pista 
del CB. Esparreguera que 
actualment és el penúltim 
classificat.  

L’equip balaguerí es
troba en la sisena
posició de la
classificació després de 
l’última derrota
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El Cudós Consultors C B Balaguer guanya 
els dos últims partits jugats

 La segona volta va co-
mençar la jornada del 19 
de gener, amb la visita del 
Manyanet Reus al Pavelló 
1r d’Octubre, un clàssic 
de la categoria que venia 
necessitat de victòries. 
 El Balaguer, amb les 
baixes de María Rosales i 
Mariona Farran va comen-
çar el matx sent conscient 
de la dificultat d’aquest, 
mostrant-se serioses a pista 
i fent ús de la seva bona for-
ma física per obrir escletxa 
en el marcador, fins a 10 
punts a falta d’un minut pel 
descans, però aleshores va 
ser quan en un sol minut 
de relax, les del Baix Camp 
es refarien i tornarien a 
enganxar-se al marcador i 
arribant al descans amb un 
ajustat 30-27. 
 El partit va seguir a rat-
xes, un Balaguer seriós, 
però sense mostrar la seva 
millor versió, tot i inten-
tar-ho, s’escapava de nou 
de deu punts al minut 9 del 
tercer període, i malgrat 
una nova aproximació a 
cinc punts de les visitants, 

finalment les grana agafa-
rien l’embranzida final fins 
arribar al definitiu 61-46.
 En el partit disputat 
aquest passat dissabte 25 
de gener, contra el Vedru-
na Sabadell, les balagueri-
nes aconseguien la tercera 
victòria a domicili, en un 
partit que es va decidir a 
l’últim segon.
 El partit va estar ple dal-
tabaixos, on la fragilitat de-
fensiva de les de Balaguer i 
les errades no forçades van 
marcar el ritme del partit. 
La primera part va ser un 
continu estira i arronsa de 
les balaguerines, que mal-
grat mostrar-se superiors 
en moltes facetes del joc, 
veien com el Vedruna Sa-
badell arribaria al descans 
amb un lleu avantatge, 26-
22. 
 A la represa es van veu-

re els millors minuts de les 
grana, amb una bona de-
fensa que va permetre un 
ritme alt, i un bon joc en 
atac que cercava i trobava 
tirs alliberats, que amb bon 
encert obrint una escletxa 
de 7 punts després d’un 
3-14 de parcial. Però d’ençà 
aquell moment, les saba-
dellenques, més intenses 
que les locals recuperari-
en de nou i arribarien a un 
darrer període 46-46. 
 En l’últim període les 
locals es van diferenciar de 
7 punts a manca de 5 mi-
nuts del final, però la lluita 
incansable de les balague-
rines va capgirar el matx i 
en un final a cara o creu les 
grana van estar més encer-
tades, deixant el marcador 
a 62-63.
 La propera setmana 
l’equip juga en un horari no 
habitual a casa, diumenge 
a les 18 h al 1r d’Octubre 
contra el CN Terrassa, que 
es troba actualment ocu-
pant la 3a posició i és un 
dels màxims candidats a 
l’ascens a Copa Catalunya.

Victòria a casa contra el Manyanet Reus

 E l  te rcer  cap  de 
s e t m a n a  d e  g e n e r 
e l  B a l a g u e r  P i e r a 
Ecoceràmica seguia amb 
la seva ratxa de victòries 
imposant-se al Leka Enea, 
de Irún, per 4 a 2.
 Els punts guanyadors 
e ls  van fer  Natalya 
Prosvirnina davant Sara 
Martínez i June Garcia, 
amb un doble 3 a 0, i 
Svetlana Bakhtina davant 
Irati Otamendi i Sara 
Martínez, també per 3 
a 0, mentre que Anna 
Biscarri va cedir davant 
June Garcia (0 a 3) i Irati 
Otamendi (2 a 3).
 El  passat  cap de 
setmana, el Balaguer Pera 
Ecoceràmica continuava 
amb la seva bona ratxa, 
aquest cop era a Galícia 
on s’ha enfrontat al 
Cidade de Narón i al Visit 
Pontevedra, amb dos 
resultats contundents, 0 
a 6 i 1 a 5, respectivament.
En l’encontre del dissab-
te contra el Cidade de 
Narón les balaguerines 
van fer una exhibició im-
posant-se per 0 a 6 amb 
dos partits guanyats per 
Natalya Prosvirnina so-
bre Julia Guerra i sobre 
la veneçolana Camila Vic-
toria Obando Silva, amb-
dós per 0 a 3. Svetlana 
Bakhtina va fer el mateix 

El Balaguer Pera Ecoceràmica 
continua sumant victòries i sent 
líder indiscutible 

Partit a casa contra el Leka Enea de Irún

sobre la veneçolana i so-
bre Diandria Cobelo, amb 
dos 0 a 3. I Anna Biscarri 
es va imposar a Diandria 
Cobelo per 1 a 3, i a Julia 
Guerra per 0 a 3, obtenint 
així el primer 0 a 6 de la 
temporada per les bala-
guerines.
 El diumenge, contra 
el Visit Pontevedra, Svet-
lana Bakhtina va guanyar 
Laura Forte i Mar Rivas 
per dos 0 a 3, Natalya 
Prosvirnina va fer el ma-
teix sobre Mar Rivas i 
Noa Bernàrdez, amb dos 
0 a 3 més. I Anna Biscarri 
va cedir el primer partit 
contra Noa Bernardez per 
3 a 1, però va guanyar el 
segon contra Laura Forte 
per 0 a 3, posant el 1 a 5 al 
marcador per a les catala-
nes.
 Ara el Balaguer Pie-
ra Ecoceràmica porta ja 
un espectacular 15 de 15 
encontres guanyats, i es 
distancia més al capda-
vant de la classificació 
respecte al segon i al ter-
cer classificats que ja han 
encaixat tres derrotes.
 El proper encontre 
serà el dia 15 de febrer 
a Figueres precisament 
contra el segon classifi-
cat, el Tramuntana Figue-
res, on intentarà la proesa 
de seguir imbatut.

Instantània del partit contra Vedruna Sabadell

El proper partit les
balaguerines jugaran a 
casa contra el CN
Terrassa el diumenge a 
les 18 h al 1r Octubre

L’equip Cudós Consultors 
Club Bàsquet Balaguer 
es troba actualment en 
la sisena posició de la 
classificació
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11 medalles pel Club Esportiu Estel
participant al XL Campionat de Natació
 Sis nedadors del Club 
Esportiu L’Estel de Bala-
guer han participat aquest 
diumenge 26 de gener, al 
XL Campionat de Catalunya 
de Natació, realitzat amb 
el suport de Special Olym-
pics Catalunya, la federació 
Acell i el Club Natació Saba-
dell, amfitrió de la prova.
 Els participants del Club 
Esportiu Estel van aconse-
guir un total de 6 medalles 
d’or, 1 de plata, 2 de bronze 
i 2 de participació en les 
proves de 25 i 50 metres 
crol, 25 i 50 metres esquena 
i 25 metres braça.
 Enguany aquest campi-

onat arribava a la seva 40a 
edició, essent una trobada 
de clubs amb esportistes 

Nedadors participants

amb discapacitats que tam-
bé tenen el seu espai per 
poder competir.

 El Pavelló Inpacsa de 
Balaguer va acollir el passat 
cap de setmana del 18 i 19 
de gener, la Copa Federació 
júnior de Bàsquet, trofeu 
que es van adjudicar les 
locals del Balaguer Blau en 
guanyar per un contundent 
87 a 49 contra el Calaf. En 
homes, la victòria va ser per 
al Sedis de la Seu d’Urgell.
 En categoria femenina 
el Balaguer hi participava 
amb dos equips,  e l 
Balaguer Blau i el Balaguer 
Grana. Les noies del grana 
van caure a la primera 
eliminatòria el dissabte al 
matí contra el Mollerussa 
per 71 a 43, mentre que les 
Blau van aprovar amb nota 
amb un contundent 112 a 
24 contra el Ceng d’Artesa 
de Segre.
 A  l a  t a r d a  l e s 
balaguerines guanyaven 
novament amb solvència 
al Lleida per 75 a 40 i es 
classificaven per la final de 
diumenge al matí. L’altre 
classificat era el Calaf. El 
diumenge al migdia les 
balaguerines van tornar a 
demostrar el seu bon joc a 
la pista i es van emportar 
la copa amb un destacat 
87 a 49. El CB Calaf va 
realitzar un gran partit, i per 
moments va mantenir-se 
a una distància propera al 
marcador, però el ritme de 
les balaguerines es frenètic 

Balaguer va acollir la Copa de la
Federació Júnior de Bàsquet els 
passats 18 i 19 de gener

Les guanyadores de la Copa Federació

i mica en mica va anar 
eixamplant les diferències 
gràcies a una bona 
defensa d’equip, sobretot 
a la 2a meitat, i un bon joc 
col·lectiu.
 L’equip, líder invicte 
de la lliga regular, havia 
demostrat solvència en 
tots els seus encontres 
disputats fins al moment, 
però el format de la copa 
preocupava força ja que 
disputar 3 partits en 24 
hores per a una plantilla 
solament de 7 jugadores 
suposava un enorme repte 
físic...i l’equip, amb ajuda 
de 2 cadets, va respondre 
de manera brillant i va 
assolir el títol per a les 
vitrines del club.
 En la fase masculina, 
els de Balaguer van caure 
a la primera eliminatò-
ria, disputada dissabte al 
migdia contra que preci-
sament més tard es pro-
clamaria líder, el Sedis, i 
ho van fer per 65 a 51. El 
Sedis va arribar a la final 
de diumenge al matí, que 
va disputar contra La Fon-
tana de Bellpuig, equip al 
que va guanyar per 69 a 53.
 La Copa Federació és 
una competició que va 
establir la Federació fa 6 
anys per tal d’enfrontar 
els millors equips de cada 
grup en primera volta de la 
categoria juvenil.

El 16 de febrer es celebrarà la 32a edició 
de la “Mitja Marató Ciutat de Balaguer”

 Des del passat diven-
dres 29 de novembre ja es-
tan obertes les inscripcions 
per apuntar-se a la Mitja 
Marató Ciutat de Balaguer, 
que es celebrarà el proper 
16 de febrer, organitzada 
pels Runner ’s Balaguer 
amb la col·laboració de la 
Regidoria d’Esports de la 
Paeria de Balaguer.
 Tant la sortida com l’ar-
ribada es farà des de la 
Plaça Mercadal, amb les 

Mitja Marató Ciutat de Balaguer

diferents opcions de cursa, 
amb 5, 10 i 21 km de recor-
regut. L’opció de 5 km és a 
partir de 10 anys, la de 10 
km és a partir de 16 anys i 
la mitja marató (21 km) és 
per participants majors de 
18 anys.
 Enguany el club premia 
als seus primers inscrits 
amb una samarreta tècni-
ca de màniga llarga de la 
marca Joma.
 Les inscripcions que es 

poden fer des de la pàgina 
web d’Iter 5, i ja porta al vol-
tant de 300 inscrits a falta 
encara de bastants dies per 
la cita.
 Aquesta és una com-
petició totalment arrelada 
al calendari de curses no 
només de la província de 
Lleida sinó de Catalunya, 
ja que enguany arribarà a 
la seva 32a edició.
 A més, la mitja marató 
de Balaguer, consta com 
una de les proves amb 
més històric i edicions de 
les terres de Ponent, es 
troba inclosa dins la lliga 
de Mitges de Ponent que or-
ganitzen les poblacions de 
Tàrrega, Lleida, Mollerussa 
i Balaguer.

La cursa amb sortida i 
arribada des de la Plaça 
Mercadal acull tres
modalitats, amb 5 km, 
10 km i 21 km
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 Tal com dèiem fa uns 
dies, la possible entrada de 
“Junts per Catalunya” a les 
converses que mantenen 
ERC i el “Gobierno”, ja hi 
trobaven a faltar la figura 
del “relator”, nom d’un tes-
timoni molt discutible  per 
passar temps i que ja va 
motivar la trencada de les 
converses de Pedralbes. I 
més tard trobaran a faltar 
un punt i una coma, i així 
fins “in eternum”, per la 
raó que no volen perdre la 
possibilitat d’ésser el partit 
hegemònic dins Catalu-
nya, que avui se’ls hi em-
porta ERC. El pla consisteix 
a “quan pitjor, millor”.
 Pel carrer van sorgint 

simpaties per Esquerra i 
amb l’excepció dels més 
fidels o fanàtics disposats 
amb l’ajuda dels “ser-
vents” del carrer, estan dis-
posats a crear un batibull 
continuo per a no aconse-
guir res. La idea d’Esquer-
ra, ben pragmàtica, cau 
bé a una majoria vertade-
rament democràtica. Els 
altres que no saben dir la 
paraula democràcia sinó 
com un xiclet que de tan 
mastegar-lo ja no te cap 
gust. Potser per la ingènua 
raó d’estar amb la panxa 
plena de tot el promès  que 
no son ni seran possibles 
tal com s’espera. El temps 
els hi farà reviure amb més 

claredat.
 Doncs ja veieu la car-
nestolada del dit Sr. Torra, 
i entre mitja rialla i mitja 
llàgrima de incredulitat 
que això pugui passar sols 
podem veure que ni a vi-
cari arriba. Al màxim un 
escolanet del Puigdemont 
que va seguint la consig-
na donada de “com pitjor, 
millor”, que segons diuen 
i escriuen va se una idea 
il·luminada d’una colleta, 
reunits a Suïssa; Puigde-
mont, Torra, Marta Rovira i 
Anna Gabriel. En paraules 
escrites es fa ressaltar que 
tres son fugits de la justí-
cia, i l’altre, el molt cone-
gut president vicari (escola 
i prou).
 Com es diu a tot arreu 
es couen faves, al temps 
clar. Doncs aquí tenim que 
aquells que es sentien prou 

motivats per parlar de “cas-
tas”, i de sentir-se uns més 
en la lluita per una somia-
da societat més igualitària, 
ja tenen xalet amb piscina 
pròpia i cotxe d’alta gama. 
Continuen amb cueta i van 
arremangats, però...han 
acceptat càrrecs, pagues 
amb tota la dignitat en que 
les van refusar fa quatre 
dies. Clar queda que una 
cosa es parla en una deter-
minada abstinència i l’altra 
viure en la abundància. 
Ben cert és. Recordo que 
en uns dies passats, es va 
dir de “l’eròtica del poder”. 
Hem  d’ésser condescen-
dents amb aquest nou 
atractiu sexual. 
 Potser serà dins les 
desgracies que ens venent 
de tots costats, que els po-
lítics vulguin entendre les 
darreres enquestes, que 

els catalanets de a peu van 
sentin i veient que els Go-
vern, el nostre Govern no 
fa gran cosa per governar, 
amb tot el que pugui sig-
nificar la seva presència. 
Sense cap dubte una mala 
collita per aconseguir al-
tres objectius ben necessa-
ris.
 Qualsevol incident fa 
parar totes les activitats del 
propi Govern. Tots o quasi 
tots son desconeguts pel 
governat, quan abans es 
coneixien per fotografies 
i per els seus treballs i la 
seva activitat al carrer. Avui 
escassament sabem qui es 
qui. Seria entenedor si fos-
sin més de vint i no penso 
amb ningú. Molts a cobrar 
i pocs a fregar.

------------------------------------------
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Nou mercat de les Rebaixes d’Hivern a 
Balaguer el proper divendres 7 de febrer
 El proper divendres dia 
7 de febrer, la part alta del 
Passeig de l’Estació (des de 
la plaça de la sardana fins 
a l’Estació de trens), estarà 
ubicat el mercat de les re-
baixes d’hivern organitzat 
per l’Associació ACB 2021.
 Des de les 10 del matí, 
fins a les 15 h, amb una tren-
tena de parades (roba, sa-
bates, complements, roba 
de la llar...) que oferiran 
els millors descomptes en 
productes de la temporada 
d’hivern.
 L’Associació aposta per 
aquesta activitat per a que 
els comerciants de la ciu-

tat acabin amb l’estock de 
productes de la temporada 
d’hivern i els compradors 

puguin adquirir-los a preus 
irresistibles per passar a la 
nova temporada.

 El proper diumenge 
9 de febrer continua 
el  2n Cicle d’hivern 
d’espectacles familiars 
d e  p e t i t  f o r m a t , 
Emboirats.
 E l  M u s e u  d e  l a 
Noguera acollirà aquesta 
sessió a partir de les 12 
h, per a famílies amb 
nens i nenes a partir de 
tres anys. L’aforament 
d’aquest espectacle és 
de 80 persones.
 Una sessió de contes 
narrats per la princesa 
Xahrazad, originals del 
recull oriental medieval 
de “Les 1001 Nits” on a 
través de les narracions  
f a n t à s t i q u e s  e n s 
endinsarem en el món 
màgic i quotidià de fa mil 
anys que és vivia també a 
les nostres terres.
 L’ e s p e c t a c l e  d e 

Continua el 2n Cicle d’Emboirats 
amb espectacles familiars per 
diferents equipaments

“Les 1001 Nits” al Museu de la Noguera

cloenda d’aquest cicle, 
serà el proper diumenge 
1  de  març  a  les  18 
h al Teatre Municipal 
amb l’espectacle Gran 
Reserva de Monti&Cia.
 C o m  e n  l ’ e d i c i ó 
anterior, el primer dia 
del cicle, es va repartir 
a tots els assistents un 
passaport amb el que si 
els participants segellen 
tots els equipaments de 
l’”Emboirats”, entraran al 
sorteig de diversos regals, 
entre ells, entrades per 
veure gratuïtament la 
cloenda del cicle al Teatre 
Municipal.
 La novetat d’enguany 
é s  q u e  e s  l i m i t a 
l’aforament dels diferents 
equipaments, i es cobra 1 
€ d’entrada a partir d’ 1 
any, per tal d’assegurar la 
qualitat dels espectacles.

Mercat de les Rebaixes d’Hivern

La Casa de Andalucia organitza el 6è 
Festival Flamenco Fusión al Teatre

 El proper dissabte 8 de 
febrer el Teatre Municipal 
de Balaguer acollirà el 6è 
Festival Flamenco Fusión 
que organitza la Casa de 
Andalucia de Balaguer.
 A partir de les 18.30 h hi 
haurà diferents actuacions-
com Alexandra Jiménez del 
Inst. Danza y Artes Escéni-
cas o diferents artistes de 
la Peña Flamenco Duende 
y Pureza.
 L’entrada és gratuïta i 
oberta a tothom. Festival Flamenco Fusión
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Presentació de la 5a edició de la festa 
més solidària Posa’t la Gorra 2020

 La Sala d’actes de la Pa-
eria de Balaguer va acollir 
aquest dimarts 28, al vespre 
la presentació dels actes 

programats per l’edició de 
2020 de la festa més solidà-
ria de les terres de Lleida, el 
Posa’t la Gorra, per la qual 

Gorra d’aquesta any

s’organitzen per cinquè any 
consecutiu activitats de tot 
tipus. L’objectiu no és altre 
que el de recaptar diners 
per col·laborar amb la in-
vestigació contra el càncer 
infantil, sensibilitzar a la 
societat i donar a conèixer 
l’existència de la malaltia 
entre els més petits. La 
jornada és font de recursos 
econòmics per finançar tots 
els serveis i accions que 
es duen a terme a través 
d’AFANOC i especialment 
per subvencionar la Casa 
dels Xuclis.
 El Posa’t la gorra! a 
Balaguer celebrarà la cin-
quena edició el dia 10 de 
maig. La data és una de les 
novetats d’aquest any, ja 
que per evitar la coincidèn-
cia amb el cap de setmana 
del pont de l’1 de Maig, la 

Una festa solidària amb molts actes programats amb 
el principal objectiu el de recaptar diners pel càncer 
infantil a través de l’AFANOC

trobada s’ha desplaçat al 
cap de setmana següent. 
 En aquesta 5a edició cal 
destacar una major impli-
cació a nivell institucional. 
La Paeria de Balaguer, mit-
jançant l’àrea de Joventut i 
la d’Esports, assumeixen el 
compromís de la cursa, la 
Fira dels Somnis i el dinar 
solidari; el Consell Comar-
cal de la Noguera, per la 
seva banda, es fa càrrec el 
Passeig dels pobles. 
 El Posa’t la Gorra! comp-
ta amb la col·laboració del 
consistori i la de més d’un 

centenar d’empreses i en-
titats que ho fan possible. 
L’any passat, s’hi van aple-
gar milers de persones i la 
recaptació total va ser de 
prop de 90.000 euros, dels 
quals 57.000 es van destinar 
a l’AFANOC i la resta es van 
adreçar a la investigació 
i a la recerca a través del 
Vall d’Hebron Institut de 
Recerca (VHIR), entre la 
tòmbola dels famosos, la 
caminada i cursa, els tallers 
i actuacions vàries i el dinar 
solidari, les lones al pont i 
riu i aportacions vàries.Un moment de la presentació
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------
SE OFRECE chica pra 
limpiar pisos, casas, 
escaleras, planchar, 
cuidar/acompañar 
gente mayor. Con 
buenas referencias y 
experiencia. Persona 
seria y responsable. 
Razón: 642428457.
-----------------------------------
ES PRECISA perso-
nal de cuina i sala per 
restaurant a Balaguer. 
Nova obertura. Raó: 
687449890.
-----------------------------------
REPASSOS d’anglès, 
Primària, ESO i Batxi-
llerat. Raó: 698383277. 
-----------------------------------
ES PRECISA esteti-
cista a mitja jorna-
da, amb experiència. 
Portar currículum al 
Centre d’Estètica En-
riqueta o enviar-lo 
per mail a: enri47@
hotmail.es
-----------------------------------

PROFESSORA nativa 
dóna classes particu-
lars d’anglès. Possi-
bilitat de fer classes 
de conversa, en grups 
reduïts o bé en classes 
particulars. Informa’t 
ja, sobre els horaris 
disponibles. Raó telè-
fon: 650422582.
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES LLOGA habitació 
amb pis compartit a 
Barcelona. Habitació 
amb bany propi. Bona 
situació. Parada de bus 
i metro. Molt econò-
mic. Raó: 630018750.
------------------------------------
A CAMARASA es ven 
terreny a peu de car-
retera. Rústic, amb 
reg, dos parcel·les 
(aprox. 10.000 m2 cada 
una). Raó telèfons: 
973446011-629725009.
------------------------------------

OCASIÓ, pis en venda, 
zona del CAP, cuina, 
menjador, 1 bany, 2 
hab. Raó: 973450555.
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, 2 habi-
tacions, tot equipat, 
llar de foc, a/a, bom-
ba de calor i electro-
domèstics. Trucar als  
telèfons: 639920281-
973447752.
-----------------------------------

VARIS
------------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges 
(totes les marques), 
joies d’or, àlbums de 
cromos, postals, fotos 
antigues, còmics, lli-
bres antics, programes 
de cine, plomes estilo-
gràfiques, nines Nancy, 
escalextric, coberteries 
de plata i antiguitats. 
Raó: 676803205.
-----------------------------------

VENC CARAVANA TEC 
Tour 400 TK, quatre 
places, dos ambients 
(lliteres de 90 cm i llit 
de matrimoni 135 cm). 
Any 2002. Restaurada 
al 2017. Amb estabilit-
zador Alko AKS 3004, 
mover, rodes i amorti-
dors nous. Claraboies 
noves, portabicis Fia-
ma (2 bicis), calefacció 
Truma, instal·lació de 
gas revisada i garan-
tida. Guardada en ga-
ratge. Raó: 620817088 
(trucar a partir de les 
19 h). Abstenir-se cu-
riosos.
-----------------------------------

ASESORAMIENTO 
técnico para negocios 
de hotelería, en direc-
ción ventas, dirección 
compras, actualiza-
ciones de negocio, 
trabajo en equipo, 
etc... Tel. 628132019.
-----------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció, adre-
ceu-vos a les nostres 
oficines del c/ Sant 
Lluís, 36-38 entresol de 
Balaguer. També po-
deu contactar per telè-
fon al 973448273 o bé 
visitant el web: www.
grocdigital.com
----------------------------------
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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 
DISPENSARI MÈDIC                           973 181 181
--------------------------------------------------------------------------
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- C. Barcelona, 10 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

M. JOSÉ MAS LACRUZ 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
19.17 (8) 19.43
20.03 (4) 20.29
20.07 (8) 20.33
20.53 (3) 21.19
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.53 (6) 23.19

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 (8) 20.07
19.46 (3) 20.53
19.21 (7) 20.28
21.46 (6) 22.53

(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.
07.30 “ dl. a dv.
07.40 “ dissabtes
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 dissabte i diumenge 
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 diumenge
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 
web: www.alsa.es . Actualitzat el 10/01//20209.

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 23 de gener a les 8 de la tarda del 30 de gener MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 30 de gener a les 8 de la tarda del 6 de febrer ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 6 de febrer a les 8 de la tarda del 13 de febrer DOLSET

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 10/01/2020.
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