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Balaguer Capital
de la Sardana

-------------------------------------------------------------------------------El passat dijous 13 de febrer, es va celebrar
la primera reunió informativa sobre la futura
programació dels actes de Balaguer Capital de la
Sardana 2021.
Per aquesta primera trobada s’havia convocat
a tota la ciutadania amb l’objectiu de crear una
comissió activa de treball encarregada de proposar
i assessorar sobre els actes que es duran a terme.
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>>BALAGUER
# Balaguer s’omple de colors, música i diversió en el Carnestoltes
El Carnestoltes del Congre, organitzat des de l’Àrea de Joventut de la
Paeria amb un rècord d’inscripcions al concurs de comparses
# Un cop més els escolar de la ciutat faran una plantada d’arbres
La plantada es fa en una zona del bosc de ribera de les Franqueses
# Càrites d’Urgell i Caixabank signen un conveni de col·laboració per casos socials
A Catalunya una de cada cinc persones es troba en situació d’exclusió social. Encara que les persones afectades
treballen, la precarietat del treball provoca el risc d’exclusió en un 52%
# Espectacle per nadons “Sons de colors” el proper 7 de març
A càrrec de LaBotzina. Uns contes musicats amb els colors com a protagonistes i acompanyats d’instruments
>>COMARCA
# Presentació del servei de dinamitzadors Cívics per l’emancipació
En la presentació del servei, es va explicar de manera detallada la base
de les activitats previstes durant l’any 2020
# Trobada dels espais de Coworking de la Noguera i Segrià Nord
Un espai està situat a Balaguer al Centre d’Innovació d’empreses
# Reunió del President de la Diputació amb alcaldes i alcaldesses de la Noguera
La reunió forma part del seguit de trobades que la Diputació de Lleida està mantenint amb els dirigents
municipals en les seus dels diferents Consells
# Més de 900 alumnes de territoris Leader implementen el projecte FER aquest curs
Es va posar en marxa per fomentar les vocacions emprenedores entre l’alumnat de cicle superior d’Educació Primària
>>ESPORTS
# El Balaguer Piera Ecoceràmica invicte sense derrotes en la seva lliga
El passat 15 de febrer el Balaguer Piera Ecoceràmica va jugar a la
pista del Tramuntana Figueres, segon classificat a la lliga
# El CEN Balaguer destaca en el Meeting de Bourbonais de Montluçon
S’han aconseguit 16 medalles i moltes finals, amb grans marques
# Doblet lleidatà al Concurs Internacional de Complet a la Dehesa de Madrid
L’hípica lleidatana va brillar a La Dehesa de Madrid a les proves internacionals de Complet que es van disputar
des del divendres 14 i fins diumenge 16 de febrer
# Derrota del Sisvial CB Balaguer davant el Bodegas Sommos Penya Fragatina
La pròxima jornada el Balaguer jugarà a casa contra el CB. Alpicat B 9è classificat, el diumenge a les 17.30
>>OCI/CULTURA
# Novetats a la temporada 2020 del COU que comença el dia 28
El COU ofereix enguany unes noves visites nocturnes orientades a les famílies per conèixer el centre i participar en les observacions astronòmiques
# Trobada de plaques de cava a Balaguer el diumenge 8 de març
Una trobada que cada any dissenya una “pirula” en especial
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Balaguer s’omple de colors, música,
diversió en el Carnestoltes del Congre
El Carnestoltes del
Congre que s’ha celebrat
els passats 22 i 23 de
febrer amb molt ambient
festiu a la ciutat
Aquest cap de setmana
s’ha celebrat a Balaguer el
Carnestoltes del Congre,
organitzat des de l’Àrea
de Joventut de la Paeria, i
ha comptat amb un nombre rècord d’inscripcions
al concurs de comparses
de dissabte i a la rua del
diumenge.
El dissabte la cita era a les
18 h a la Plaça de la Sardana, amb la presència de les
comparses, gent disfressada, públic per veure els
disfressats, el Rei i Reina
Carnestoltes i l’animació
dels grups de percussió Diables Bèsties Feréstegues
i Bandelpal i la música del
dj Edubsound. A les 18.15
h va iniciar-se la rua amb
direcció la Plaça Mercadal.
Un cop arribats a la plaça,
un gran escenari esperava
per començar el concurs
de comparses amenitzat
per l’actor Joan Valentí i la
música del Dj Oriol Garcia,
i el jurat. Un total d’onze
comparses van pujar a l’escenari per mostrar les seves
disfresses i les seves coreografies. Els premis van

Primera reunió informativa de
la programació dels actes de
Balaguer Capital de la Sardana
S’ha obert un correu
per rebre propostes
sardana2021@balaguer.cat

Foto dels premiats del concurs de comparses de dissabte

ser per La tribu 43, primer
premi (500 €), Priscila, reina
del desierto segon premi
(300 €), Jurassic poxis amb
el tercer premi (200 €), Les
estacions quart premi (100
€), cinquè premi per Els
Funko Pops (75 €) i l’Estel
sisè premi (50 €). Molta animació en un concurs on es
va augmentar el nombre de
comparses participants respecte l’any passat.
A la nit, el tradicional
Ball de disfresses, amb escenari el pavelló Molí de
l’Esquerrà, amb la música
dels grups de versions Hao
Band, Tapeo Sound System
i els dj’s Edubsound i Alberto Sans. Es van repartir
premis amb modalitat individual el primer classificat va ser “La Ventafocs”;
el segon,“El repartidor”; i
el tercer “Ocell engabiat”.
En la modalitat de parella,

Rua de Carnestoltes de diumenge

el primer premi va ser per
“Les tormentes”; el segon
per “Les cocos”; i el tercer
per “Wet floor”.
D’altra banda, el diumenge es va fer la rua infantil, amb sortida a les
11.30 h des de l’Estació de
trens, amb les comparses,
carrosses i remolcs participants acompanyats pel
Rei i la Reina Carnestoltes,
la Guineueta i els grups de
batucada Bandelpal, Patakada i Sambalá recorrent
tot el Passeig de l’Estació
fins arribar a la Plaça Mercadal, on la Disco Pinky
infantil amenitzaria la festa.
L’entrega de premis va ser
per modalitats. En carrosses, el primer premi, va ser
per Animals de la selva de
l’escola La Noguera, segon
Titelles de Gaspar i tercer
per al Circ Esplai Creu Roja.
En vehicles amb remolc, el
primer per Mont-Dolç de
l’escola Mont-roig i el segon
pel Circ Pia de l’Escola Pia.
En comparses, primer premi per a Mont Dolç, segon
per Animals de la selva, tercer per Titelles de Gaspar,
quart per Circ Pia i cinquè
per Patufet. Dos accèssits
per Oceànic i per Picapiedra.
Per altra banda, a la plaça es va repartir l’Olla de
Congre, cuinada per l’Associació de Dones Rurals i el
cuiner Josep Maria Morell.

El passat dijous 13
de febrer, es va celebrar
la primera reunió
informativa sobre la
futura programació
dels actes de Balaguer
Capital de la Sardana
2021. Per aquesta primera
trobada s’havia convocat
a tota la ciutadania amb
l’objectiu de crear una
comissió activa de treball
encarregada de proposar
i assessorar sobre els
actes que es duran a
terme. Encapçalada
pel paer en cap, Jordi
Ignasi Vidal, i pel paer de
cultura, Arnau Torrente,

va ser vir també per
animar els balaguerins
i les balaguerines a
participar d’aquesta
iniciativa de ciutat, i ferne partícip a tothom.
La comissió de
treball que es crearà es
pretén que sigui el més
transversal possible,
per aconseguir una
programació plural i
multidisciplinària, donant
cabuda a propostes que
directa o indirectament
estiguin vinculades al
món de la sardana.
La voluntat de la Paeria
és que esdeveniments
com aquest siguin
entesos per la gent de
Balaguer com a espais de
col·laboració ciutadana,
i així aconseguir dur
a terme actes el més
inclusius i participatius
possibles.

Balaguer Capital de la Sardana
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Trobada a Balaguer de Seleccions
Provincials Preinfantils de bàsquet
Una trobada que ha
aplegat a la ciutat vora
500 persones entre
jugadors, familiars i
amics

Trobada a Balaguer de seleccions preinfantils de bàsquet

Aquest passat diumenge 23 de febrer les seleccions preinfantils femenina
i masculina territorials de
les províncies de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona
estaven cridades en una
trobada torneig a la ciutat
de Balaguer.

Una cita anual que estava emmarcada dins dels
actes de la Ciutat del Bàsquet 2020, títol que enguany
sustenta Balaguer.
Vora 150 jugadors i jugadores del bàsquet català
s’han reunit entre el pavelló
d’Inpacsa i el 1r d’Octubre

per crear una nova selecció
infantil catalana de bàsquet
femení i masculí per l’any
vinent.
Aquesta activitat es
celebra anualment i l’any
passat també es va fer a
Reus, que era la Ciutat del
Bàsquet Català, un torneig
que a part d’escollir els jugadors que acabaran jugant
amb la selecció catalana,
serveix per compartir l’esport entre els joves de les
diferents demarcacions de
Catalunya.

Un any més els escolars de la
ciutat faran la plantada de l’arbre
Un any més es durà a
terme l’activitat Plantada
de l’arbre, en el Pla
Municipal de Dinàmica
Educativa, la setmana
vinent, a les Franqueses,
amb els escolars de la
ciutat, el suport de l’àrea
de jardineria de la Paeria i
Joan Sauret.
La plantada es fa en una

zona desforestada del bosc
de ribera de les Franqueses
conegut popularment com
la “bultra” amb l’objectiu
de donar a conèixer
el patrimoni natural i la
vegetació autòctona de la
zona i de promoure entre els
escolars actituds d’estima i
cura del medi ambient i del
patrimoni cultural.

Plantada de l’arbre a les Franqueses
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Càritas d’Urgell i CaixaBank signen un
conveni de col·laboració per casos socials

Conveni entre Càritas d’Urgell i CaixaBank

El passat divendres 21 de
febrer el President de Càritas
d’Urgell, Mossèn Joan-Enric
Vives i el Director del Centre
d’Institucions de CaixaBank
a Catalunya, el Sr. Joaquim
Macià van signar un conveni
al mateix Bisbat d’Urgell, segons el qual CaixaBank, amb
la col·laboració de l’Obra
Social “la Caixa”, feia entrega
d’un donatiu de 25.000 euros

a Càritas d’Urgell, que es repartirà entre els cinc centres
d’atenció que Càritas disposa
a l’àrea de la Diòcesi d’Urgell:
a Tremp, Balaguer, Vielha,
Puigcerdà i La Seu d’Urgell.
A Catalunya una de cada
cinc persones es troba en
situació d’exclusió social.
Encara que les persones
afectades treballen, la precarietat del treball provoca

el risc d’exclusió en un 52%, i
tres de cada quatre persones
tenen problemes relacionats
amb l’habitatge, dificultat per
accedir als medicaments, als
serveis sociosanitaris. També
hi ha una alta incidència de
l’aïllament en les persones
perquè s’esgoten les xarxes
de protecció social i familiar.
La taxa de pobresa és més
alta en dones, si es té entre
45 i 54 anys, s’és immigrant
o si forma una família monoparental o nombrosa.
Hi han assistit a més,
per part de Càritas d’Urgell,
del Director voluntari, Sr.
Josep Casanova; i per part
de CaixaBank, el Director
d’Institucions de CaixaBank
a Lleida, Sr. Geremi Camí; el
Director de l’àrea de negoci
de CaixaBank a la NogueraPirineus, Sr. Jordi Porta; i el
Director de l’àrea de negoci
de CaixaBank al BerguedàPirineus, Sr. Albert Requena.

S’organitzen diferents cursos i tallers
variats al casal Lapallavacara

Casal Lapallavacara

Des de la Regidoria de
Joventut de la Paeria de Balaguer, s’organitzen diferents
tallers i cursos de temàtiques diferents, adreçats a

tots els públics.
Pel proper dissabte
29, s’hi fa un taller infantil
d’enigmes i jocs d’enginy a
partir de les 17.30 h, adreçat

a nens i nenes de 6 a 10 anys.
Al 14 de març es farà
un taller d’iniciació al chalk
paint pel matí, on els participants podran aprendre
a donar una segona vida a
mobles o objectes en desús
i personalitzar-los, utilitzant
tècniques diferents segons
els materials i acabats.
Aquests cursos es fan
al casal Lapallavacara i les
inscripcions també s’han
de fer presencialment o bé
per la web. Alguns d’aquests
cursos són gratuïts i altres
són de pagament, i alguns
tenen un aforament limitat.
La informació la podreu trobar a lapallavacara.balaguer.
cat

El Teatre Municipal serà
escenari el proper 29 de març
del Barnasants Cançó d’autor
Les entrades ja estan
a la venta i es poden
adquirir a través de la
web balaguer.cat
El proper diumenge
29 de març, el Teatre de
Balaguer serà escenari
d’un dels concerts
de l’edició 2020 del
Barnasants Cançó
d’autor, de la mà d’Ovidi
4, format per Borja
Penalba, Mireia Vides,
David Fernández i David
Caño.
A més, aquesta
edició commemora els
25 anys de la mort d’Ovidi
Montllor. Per aquest
motiu el Projecte Cultural
Barnasants, ha organitzat
entre gener i abril més
de cent concerts únics.
Aquests se celebren
en una vintena de seus
diferents, entre les quals
hi ha Balaguer, única
ciutat de Ponent que

Integrants del grup Ovidi 4

acull un dels concerts de
la gira Ovidi 25.
El
Projecte
Barnasants va néixer
l’any 1996 amb l’objectiu
de donar impuls a la
cançó d’autor, d’encarnar
l’esperit i els valors que va
representar el moviment
de la nova cançó, de
donar-la a conèixer a
les generacions més
joves, i de fomentar-ne la
transmissió i l’escolta.
Les entrades ja estan
a la venda i es poden
adquirir a travé s de
entradesteatre.balaguer.
cat
Enguany, els concerts
i les diverses propostes
culturals organitzades
pel projecte Barnasants
teixeixen un entramat
d’actuacions, edicions
de material discogràfic
i literari, produccions
pròpies i altres activitats,
que pretenen seguir
impulsant i reivindicant
la cançó d’autor.
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Taller de lectura en veu alta per adults
a la Biblioteca el proper 3 de març
A partir de les 20 h, el
taller va dirigit al públic
adult en general i les
places són limitades amb
prèvia inscripció

Taller a la Biblioteca Margarida de Montferrat

El proper dimarts dia 3
de març, la Biblioteca margarida de Montferrat ofereix
un taller de lectura en veu
alta per adults a càrrec de
Jordi Vidal.
Aquest taller es donaran
les habilitats de la lectura
en veu alta, per aprendre

i millorar la capacitat per
expressar-nos oralment,
llegir en veu alta de manera fluida, superar les
pors, treballar l’entonació,
la vocalització, el ritme i
l’interpretació, entre altres
tasques.
Aquest taller va dirigit

a un públic adult genèric,
ja siguin docents, pares i
mares o qualsevol persona
que hi estigui interessada.
Jordi Vidal, llicenciat en
Art Dramàtic per l’Institut
del Teatre. Ha treballat com
a actor en diverses obres
de teatre i sèries de televisió. També ha participat
en diversos espectacles
musicals. Aquest any 2020
fa 25 anys que es dedica al
món de la interpretació. Les
places són limitades.

Espectacle per a nadons “Sons
de colors” el proper 7 de març
El proper dissabte 7
de març, la Biblioteca
acollirà un espectacle
per a nadons d’1 a 3 anys,
“Sons de colors” a càrrec
de LaBotzina. Uns contes
musicats amb els colors
com a protagonistes i
acompanyats de diversos
instruments.

Cartell de l’espectacle

L’objectiu de la Botzina
és la producció i realització
de concerts didàctics, és
a dir, crear espectacles
basats en la música com
a continguts i que tenen
un clar caràcter educatiu.
Les places són
limitades prèvia inscripció
a la Biblioteca.
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Presentació del Servei de Dinamitzadors
Cívics per a l’Emancipació Juvenil

Nou servei de recollida de
cartró i paper a les empreses
dels Polígons de la Noguera

Aquest servei té la
finalitat de facilitar la
integració a la Noguera
dels joves migrants sols
que estan acollits

Aquest 2020 el Consell
Comarcal de la Noguera
ha ampliat el servei de
recollida de cartró i paper
amb la posada en marxa
d’un servei específic per
a les empreses ubicades
als polígons de Balaguer,
Ponts i l’Hostal Nou de
Vallfogona de Balaguer.
Concretament,
consisteix a lliurar a cada
empresa que ho demani
un contenidor de paper i
cartró, que han de treure
al carrer el dia i hora que
passa el servei a fer la
recollida.
Per poder posar-lo en
marxa, s’han visitat totes
les empreses d’aquests
polígons per oferir-los el
servei, i en total s’han
lliurat 24 contenidors a
Camp Llong de Balaguer,
11 contenidors a Ponts i

El dia 14 de febrer el Consell Comarcal de la Noguera
va presentar un nou servei
de l’àrea de Serveis Socials:
el Servei de Dinamitzadors
Cívics per a l’Emancipació
Juvenil.
Aquest servei, inclòs en
la fitxa 44 del contracte programa del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, té la funció de facilitar la
integració a la Noguera dels
joves migrants sols que estan
acollits al centre de primera
acollida Cal Petit de Santa
Maria de Meià.
Amb aquest objectiu, les
funcions específiques del
servei són principalment, ser
el nexe de comunicació entre
el centre que acull els joves
i el seu entorn, i crear xarxa
entre ells.
Detectar els punts forts i
les necessitats en la relació
entre els joves i el territori.
Dissenyar de manera
coordinada amb el centre
un pla d’actuació en el qual
participen els joves, els professionals del centre, les
administracions i entitats

Cal Petit de Vilanova de Meià

Un moment de la presentació

Municipis com Alòs de Balaguer, Artesa, Balaguer,
Foradada, Montgai, Penelles, Ponts i Vilanova de
Meià ja hi han començat a treballar
de la Noguera, perquè de
manera coordinada s’arribi
a la integració dels joves a la
comarca.
Fomentar la incorporació
dels joves en les activitats
dels pobles, la convivència,
prevenir els conflictes, i si
arriben gestionar-los.
Millorar l’ocupabilitat
dels joves amb formació tant
instrumental, com social,
lingüística, cultural, etc.
Totes aquestes actuacions s’implementen de manera coordinada amb els
diferents actors socials del
territori: ajuntaments, Consell Comarcal, centre d’acollida, CAP, seguretat ciutadana,
entitats esportives, socials

i culturals, d’educació en el
lleure, etc.
En la presentació del
servei, es va explicar de manera detallada la base de les
activitats previstes durant
l’any 2020, a partir de la qual
treballaran, però que es pot
modificar d’acord amb les
necessitats i demandes tant
dels joves com de l’entorn a
mesura que vagin sortint.
Van participat en la presentació, Miquel Plensa, president del Consell Comarcal
de la Noguera, Anna Maria
Calvís, consellera comarcal
de Serveis Socials, Sr. Vidal
Vidal, director dels Serveis
Territorials de Treball, Afers
Socials i Famílies a Lleida
i Sra. Maria Dolors Camí,
cap del Servei d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència de
Lleida. Alguns municipis ja
hi han començat a treballar,
com Alòs de Balaguer, Artesa
de Segre, Balaguer, Foradada, Montgai, Penelles, Ponts,
la Sentiu de Sió i Vilanova de
Meià. També personal tècnic
i representants d’entitats
participants, com la Fundació Intress, que gestiona el
centre Cal Petit de Vilanova
de Meià, Reintegra, Càritas i
Creu Roja.

9 contenidors a l’Hostal
Nou i la Codosa de
Vallfogona de Balaguer.
Aquest nou servei es
va començar a prestar el
17 de gener a Ponts, el 10
de febrer a Balaguer, i el 3
de març ho farà a l’Hostal
Nou i la Codosa.
Aquesta actuació
s’inclou dins de les
accions per augmentar
el percentatge de residus
reciclables recollits, i
substitueix el sistema
anterior de contenidors
situats a l’exterior de
les empreses per evitar
que l’abocament erroni
de deixalles per part de
persones alienes a les
empreses malmeti el
contingut del contenidor
de paper i cartró. Una
millora a l’hora de reciclar
correctament.

Nou servei de recollida de cartró i paper
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Trobada a Balaguer dels espais de
coworking de la Noguera i Segrià Nord

Reunió del president de la
Diputació amb alcaldes i
alcaldesses de la Noguera

Un dels tres espais
coworking de la Noguera
o Segrià Nord està situat
a Balaguer al Centre
d’Innovació d’Empreses

El president de la
Diputació de Lleida,
Joan Talarn, es va reunir
el passat dimecres 19
de febrer amb alcaldes,
alcaldesses, consellers
i conselleres comarcals
de la Noguera a la seu
del Consell Comarcal, a
Balaguer.
Durant la reunió, el
president de la Diputació,
acompanyat pel
vicepresident 1r, Sr. Jordi
Latorre, la vicepresidenta
2a, Sra. Estefania Rufach,
altres diputats i personal
tècnic, informaren
sobre els pressupostos
de l’entitat respecte
del món local, quines
partides s’hi destinaran,
l’augment i els criteris de
distribució, que aquesta
l egis l at u ra pret en en
fomentar l’autonomia

A mitjans de febrer el
Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord
ha convocat els espais de
coworking que hi ha a la Noguera i al Segrià nord a una
sessió de treball conjunt
per delimitar la planificació
d’accions per a l’any 2020.
A la comarca de la Noguera i el Segrià nord hi ha
tres espais de coworking: La
Nou, un coworking privat a
Artesa de Segre; el coworking privat d’Alfarràs i el
Centre d’Innovació d’Empreses de la Paeria de Balaguer.
El coworking és una
forma de treball que per-

Sessió de treball a Balaguer

met a professionals independents, emprenedors i
pimes de diferents sectors,
compartir un mateix espai
de treball, tant físic com
virtual, per desenvolupar
projectes professionals de
forma independent, alhora
que es fomenten projectes
conjunts.
Els tres espais de coworking del nostre territori

Centre d’Innovació d’Empreses a Balaguer

estan adherits al projecte
Cowocat Rural, que impulsa
la creació i la consolidació
d’empreses en el territori
promovent l’emprenedoria
i facilitant a les persones
emprenedores un lloc de
treball on desenvolupar la
seva tasca de manera conjunta o individual a través
d’un espai comú amb altres
professionals.
Aquest projecte es desenvolupa en el marc dels
ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels Grups d’Acció
Local de Catalunya, en el
marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació
19.03.01), i està cofinançat
pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca
i Alimentació (DARP) i el
Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament
Rural
(FEADER).

Reunió al Consell Comarcal

dels ajuntaments per
gestionar les ajudes
que rebin, i afavorir
aquells municipis
que estan en risc de
despoblació.
En el
decurs de la trobada, el
president de la Diputació
va poder conèixer de
primera mà la realitat
de la comarca, així com
les seves inquietuds
i demandes, la
necessitat de millorar
les comunicacions i les
infraestructures a tota la
comarca, demanar més
ajuts per als menjadors
escolars, entre altres.
La reunió forma part
del seguit de trobades
que la Diputació de Lleida està mantenint amb
els dirigents municipals
en les seus dels diferents
Consells.
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Més de 900 alumnes de territoris Leader
implementen el projecte FER aquest curs

L’Oficina Jove convoca el 1r
Concurs de vídeos per conscienciar
en la reducció d’alcohol

El projecte compta amb
guies metodològiques
per al professorat per
fer exercicis,
avaluacions i activitats

La Mesa de Salut
Jove de la Noguera, a
través de l’Oficina
Jove de la Noguera del
Consell Comarcal de la
Noguera, ha convocat el
1r Concurs de vídeos per
a la conscienciació sobre
la reducció del consum
d’alcohol, amb la finalitat
de conscienciar sobre
els riscos que comporta
consumir alcohol i els
efectes nocius que
suposa per a la salut, i
fomentar la prevenció del
consum.
Al voltant d’aquesta
temàtica, el concurs de
vídeos s’adreça als centres
docents de la comarca de
la Noguera, representats
per l’alumnat de Cicle
Superior de Primària i
ESO, d’11 a 16 anys, que hi
poden participar en grups
de màxim 4 participants i
presentar un màxim de 4
vídeos per classe.
El millor vídeo
seleccionat rebrà com a

Aquest curs 2019-2020 un
total de 30 escoles i 910 alumnes de tot Catalunya s’han
inscrit al projecte Futurs
Emprenedors Rurals (FER)
per fomentar l’emprenedoria
entre l’alumnat de 5è i 6è de
primària. Des del 2017 hi han
participat més de 2.100 alumnes de tot Catalunya. A la Noguera i el Segrià hi participen
un total de 171 alumnes de 6
escoles: l’escola Arrels dels
Alamús, l’escola Els Planells
d’Artesa de Segre, l’escola
Àngel Guimerà i l’escola Vedruna de Balaguer, l’escola
Alfred Potrony de Térmens
i l’escola Salvador Espriu de
Vallfogona de Balaguer.
FER està coordinat pel
Consorci GAL Noguera Segrià Nord i finançat per fons
FEADER i pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.
Durant l’any 2019, per difondre el projecte se’n van fer
presentacions a 11 Centres
de Recursos Pedagògics,
visites a escoles i un seguit
de contactes per tal d’impulsar-lo a les escoles interessa-

Imatge del projecte

Un dels projectes presentats aquest curs

des a treballar les aptituds i
habilitats emprenedores a
les escoles.
El projecte FER es va
posar en marxa per fomentar
les vocacions emprenedores
entre l’alumnat de cicle superior d’Educació Primària
de les escoles ubicades en
territoris rurals. Entre els objectius del projecte destaca
despertar el talent emprenedor entre els joves, facilitar la cerca d’oportunitats i
l’aprofitament de recursos
oferts pel món rural, difondre
la cultura emprenedora als
centres educatius i incorporar valors relacionats amb
l’emprenedoria, fomentar el
treball en equip, el debat i les
relacions, i introduir de formà
bàsica la cultura financera a
les escoles.
Aquest projecte juga
amb els paral·lelismes entre

els ruscs i les zones rurals
per explicar la importància
de la població rural per a
la societat, com la de les
abelles per a la biodiversitat.
FER s’estructura en 3 blocs
d’activitats. El primer, «Quina
bona idea», presenta l’abella
FER com a fil conductor i fa
un repàs de la història d’invents, inventors i inventores,
i els i les alumnes acaben
entrevistant un empresari o
empresària de la seva població. El segon bloc, «Els
reptes de FER», es basa en
els reptes que ha de superar
l’abella FER per millorar la
gestió del seu rusc i fer-lo
viable, i l’alumne/a acaba
inventant un producte o un
servei i simulant la creació
d’una empresa. I el tercer,
“Històries d’empreses de la
Catalunya rural”, on s’expliquen relats de negocis exitosos en un entorn rural. Com a
novetat del curs passat, es va
organitzar la Fira de Projectes FER al Consell Comarcal
de la Noguera, on més de
150 alumnes van presentar
un total de 33 projectes elaborats durant el curs escolar,
que van ser valorats per un
jurat professional. Durant
la jornada es van repartir 4
mencions especials entre
tots els treballs presentats a
la idea més comunicativa, la
més creativa, la més territorial i la més innovadora.

Cartell promocional

premi un val de compra
valorat en 100 € a gastar
en una botiga de material
esportiu o una botiga
de material escolar/
papereria de qualsevol
municipi de la Noguera
a escollir pel grup
guanyador.
Benestar, diversió,
amics… La imatge social
i publicitària associada
a l’alcohol sovint és
agradable i optimista.
Però cal conèixer, que
consumir massa alcohol
és tòxic per al cos, i
que pot crear addicció
i dependència, com
l’heroïna o la cocaïna. A
més a més, el consum
d’alcohol va relacionat
amb accidents de
trànsit, baralles, pèrdua
de control i disfuncions
sexuals, entre altres. N’és
conscient el jovent?
Les bases del concurs
per es poden trobar a la
web del Consell Comarcal
/Oficina Jove.
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Les flors perdudes de
l’Alice Hart
Autor: Holly Ringland
Gènere: Novel·la

Quan té nou anys,
a causa d’una tragèdia
familiar, provocada pel
seu violent pare, l’Alice
Hart ha de deixar la seva
casa idíl·lica a la vora del
mar i anar-se’n a viure
amb la seva àvia June,
que fins aleshores li era
totalment desconeguda.
A la granja de flors que
regenta, la June dona refugi a altres dones que,
com l’Alice, necessitaven ajuda, dones fortes
que es tenen les unes a
les altres i que vetllaran
perquè l’Alice tiri endavant. En la tradició victoriana cada flor té un significat i la June ensenya
a l’Alice el llenguatge de
les flors per expressar
el que més costa. Unes
flors, aparentment mudes, que acompanyaran
l’Alice en el seu viatge:
dues dècades en què els
silencis i les veritats del
passat tenen un pes encara per descobrir.
Novel·la ambientada
a Austràlia i que recrearà
un període de vint anys.
Un drama que parlarà
sobre secrets familiars,
la violència de gènere, i
la força de les persones
quan es troben en la foscor.

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

“En altre temps vaig
ser una noia, però ara ja
no”. Així comença aquesta
novel·la, el retrat corprenedor que fa Edna O’Brien
d’una nena segrestada per
Boko Haram. Situada en
els camps més interiors del
nord-est de Nigèria, narra
el terrible segrest, l’empresonament, l’horror i la fam
de la Maryam. Narra també
la seva fugida esperançada
enmig del bosc. I quan tot ja
sembla superat, s’endinsa
en l’hostilitat i en la laberíntica burocràcia amb què
topa la jove quan torna a
casa amb un fill de l’enemic.
Aquesta és la història inoblidable i del seu intent de
mantenir viva la fe en l’home enmig de la barbàrie. La
transformació d’una nena
terroritzada en una mare
plena de determinació.
La novel.la d’Edna
O’Brien narra a través d’un
personatge, l’horror a que
varen ser sotmeses les noies segrestades. Violacions
sistemàtiques, tràfic sexual,
matrimonis obligats, venda
com a esclaves sexuals, etc..
Tot això en un context de telèfons mòbils, ordinadors
portàtils i xarxes socials. La
constatació bidimensional
de l’home en ple segle XXI:
progrés i barbàrie.

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

La noia
Autor: Edna O’brien
Gènere: Novel·la

Olor animal
Autor: Emmanuelle
Figueras
Gènere: Infantil (+8)

Submergeix-te en el
fascinant món invisible
de l’olfacte animal! Sabies que: L’os, gràcies a
les seves grans fosses nasals, detecta la presència
d’una balena encallada
a més de 30 km de distància? El talp de musell
estrellat, per compensar
la seva falta de visió, ha
desenvolupat un mètode
únic per olorar millor el
seu menjar sota l’aigua?
L’olor particular de cada
xai permet a la seva mare
de trobar-lo enmig d’un
gran ramat?.
Desxifra els olorosos missatges dels animals amb aquest llibre
il∙lustrat i les seves divertides solapes, on es
poden descobrir curiositats, dades i costums olfactoris del regne animal.
El gran format del llibre
permet apreciar tots i cadascun dels detalls de les
il·lustracions.
L’olfacte desenvolupa
funcions d’allò més increïbles a la natura, serveix
per reconèixer-se, per a
seduir, per evitar el perill
i fins i tot orientar-se. Els
secrets de l’olfacte i dels
animals en un divertit llibre per als més menuts
de la casa.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Absència

Escric des del record,
allò que el temps m’ha dit
entre els apunts del dia a dia.
La cursa,
rodola per l’ahir que hem travessat
a bastament alhora
i torna cap avui.
Som tan a prop de terra,
que esclaten els silencis que hem viscut
i fem enyor de tot quan un se’n va.
Negació sobtada.
Paraules sense veu,
cridant al sec de l’aire indiferent.
El buit de tot plegat.
Petjades transcendents
i l’eco d’un demà desconegut.
Només això i dir-nos altrament
valors que són a mà dia per dia
i a penes percebem.
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La Coral Sant Josep porta l’espectacle
musical Sobreviuré al Teatre Municipal
La Coral de Sant Josep de
Tàrrega, comença una gira
benèfica pel territori de parla
catalana, sota la direcció d’en
Carles Fortuny, amb la col·
laboració de la coral Modulant
de l’Escola Municipal de Música de Balaguer i la Xemeneia espai de dansa i moviment
de Balaguer, portarà al Teatre
Municipal de Balaguer, l’espectacle musical Sobreviuré
el proper diumenge 22 de
març a partir de les 18 h.
L’espectacle serà presentat per les tres corals del
Sant Josep i els músics del
directe, juntament amb la col·
laboració de la Coral Modulant de l’Escola Municipal de
Música de Balaguer dirigida
per Gerard Farré, alumnes de
l’escola Vedruna Balaguer
dirigits per Judit Llanes, i l’Escola Municipal de Dansa La
Xemeneia dirigida per Albert
Bonet. En total prop de 300
persones dalt de l’escenari.

Espectacle al Teatre Municipal

Coral Sant Josep

“Sobreviuré” és una història fictícia a ritme de clàssics
del rock del segle XX versionats i adaptats en català per
a conjunt coral. En un país
imaginari s’hi prohibeix la
música i tot allò relacionat
amb ella. Els habitants, que
no poden viure sense la seva
companyia han de marxar.
S’embarquen en un llarg viatge pel mar en busca d’allò tan

vital al qual no volen renunciar
i sense el que no poden viure.
Un vaixell i un desert d’aigua
serà el leitmotiv d’aquesta
aventura. El viatge ens portarà a pensar quant pot ser
d’absurd el caprici humà, i a
fer-nos reflexionar de la importància d’allò immaterial en les
nostres vides.
Els preus de les entrades
de tota la gira seran populars
i la recaptació es destinarà
íntegra a entitats benèfiques
locals. A Balaguer els 5 euros
d’entrada aniran a parar a
ACIM (Associació Catalana
de la Infància Maltractada).
Això és possible gràcies al
mecenatge d’entitats com
l’Obra Social “La Caixa”, col·
laborador principal, i també
Sorea, Bopreu Esclat, que
juntament amb l’esforç econòmic particular de les corals
de Vedruna Tàrrega poden cobrir les despeses que demana
un projecte d’aquest abast.

El Teatre va collir l’Escala en
hi-fi de la 5a Trobada de
tallers Ocupacionals de Lleida
El passat dijous 20
febrer, es va celebrar a
Balaguer la cinquena
trobada de tallers
ocupacionals de persones
amb discapacitat
intel·lectual. Durant el
curs se’n celebraran
altres i les organitzen
diferents centres de la
Federació ALLEM dins
de la seva comissió
d’activitat física, esport
i lleure.
Aquest cop, era
e l Ta l l e r L’ E s t e l e l s
encarregats d’organitzar
aquesta jornada amb la
temàtica de l’Escala en
hi-fi.
Durant el matí al
Te a t r e M u n i c i p a l d e
Balaguer es van poder
gaudir de diferents
actuacions musicals amb
tot tipus de cançons,

Actuació del Taller l’Estel

on els participants van
demostraran la feina feta
fins llavors.
Pe r c o n c l o u r e l a
jornada, hi va haver un
dinar de germanor de
tots els assistents al
Pavelló Molí de l’Esquerrà
tancant la jornada amb
música per ballar per tots
els participants com a fi
de festa.
A l’actuació, hi van
participaran un total
de 195 persones d’11
centres de les Terres de
Lleida: Talma de Juneda,
Acudam de Mollerussa,
L’Olivera de Vallbona de
les Monges, Ssant Joan
de Déu d’Almacelles,
Amisol de Solsona, Alba
de Tàrrega, Empresseguera, Casa Nostra, Entrevies i Ilersis de Lleida,
i L’Estel de Balaguer.
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Nova victòria del Cudós Consultors Club
Bàsquet Balaguer davant el Reus Ploms
Les noies del Cudós
Consultors CB Balaguer
van guanyar aquest passat
cap de setmana a casa amb
una victòria treballadíssima
i molt merescuda contra
un dels capdavanters de la
lliga.
El partit va començar
amb certa igualtat, però
ben aviat el Balaguer es
distanciaria en el marcador,
mostrant una defensa molt
sòlida i un atac més que
acceptable. Al descans la
diferència de punts ja era notable, setze punts de renta.
A la represa el Cudós
Consultors va seguir amb
la tònica de l’inici, i va ei-

Gran èxit de participació al VI
Cros Intercomarcal de Balaguer
fent record d’inscrits
Una jornada
esportiva al marge del
riu Segre amb
participants d’infants
fins a veterans

Cudós Consultors CB Balaguer

xamplar la diferència fins
els 26 punts de marge finals,
que donen una victòria de
prestigi (62-36) i situant-se

en la zona tranquil·la de la
taula, a dues victòries de
les preuades posicions de
promoció d’ascens.

El CEN Balaguer destaca al Meeting de
Bourbonais de Montluçon a França

Participants al Meeting de Bourbonais

S’han aconseguit 16 medalles i moltes finals, amb grans
marques. Destaquem els aconseguits per Aurembiaix P. en
els 200 i 1500 lliures i en els 400
lliures. Aina T. en els 200 esquena i mínima estatal estiu, en els
800 lliures i 100 esquena i en
els 50 esquena. Arnau P. cinc
medalles en els 400 estils, 200
esquena, 100 papallona, 50 i 100
lliures i en els 50 papallona, 100
esquena i 200 estils. Medalla en
relleu de 4x100 estils Mixt format
per l’Àngel López, Jaume Pallé,
Aurembiaix i l’Aina.

El passat diumenge
16 de febrer va tenir lloc
el VI Cros Intercomarcal
de Balaguer, competició
dels Jocs Esportius de
Catalunya adherida
al Circuit Escolar de
Cros-Trofeu Diputació
de Lleida, organitzada
pel Consell Esportiu
de la Noguera i amb
la col·laboració de
l’Ajuntament de Balaguer,
el Consell Comarcal de la
Noguera i el Club Atlètic
Maratonians del Segre.
El cros va comptar amb

Instantània d’aquest any

més de 560 participants,
des de la categoria de llar
d’infants (P1 i P2) fins a
sènior i veterà, tant de
municipis de la Noguera
com d’altres comarques
veïnes.
Prèviament, el Consell Esportiu havia organitzat un concurs de dibuix escolar dels centres
de la comarca de la Noguera, un concurs que
ja fa anys que fa, perquè
el dibuix guanyador en
surt el disseny del cartell
del cros. La guanyadora
va ser Nagore Cevallos,
alumna de l’escola Gaspar de Portolà de Balaguer. Aquest mateix
centre escolar també va
rebre el premi a l’escola
amb més participació al
Cros, en total 72 alumnes.
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El Balaguer Piera Ecoceràmica invicte
sense cap derrota en la seva lliga

Balaguer Piera Ecoceràmica amb el Tramuntana Figueres

Les balaguerines partit rere partit reforcen el seu
lideratge amb 16 victòries i 16 partits jugats
El passat 15 de febrer el
Balaguer Piera Ecoceràmica va jugar a la pista del Tramuntana Figueres, segon
classificat a la lliga, al que
va vèncer per 2 a 4, reforçant
així el seu lideratge a la lliga

de Divisió d’Honor amb 32
punts, 16 de 16 encontres
guanyats, davant el segon
classificat, el Figueres, amb
26 punts.
En el primer partit Anna
Biscarri va cedir davant

Jana Riera un 3 a 0, però
tot seguit Natalya Prosvirnina empatava l’encontre
guanyant Maria Balanzo per
0 a 3, i Svetlana Bakhtina
donava avantatge a les balaguerines guanyant Mercè
Puig també per 0 a 3. Anna
Biscarri cedia el segon punt
davant Maria Balanzo per 3
a 0, però novament Svetlana
Bakhtina s’imposava a Jana
Riera per 1 a 3, i Natalya
Prosvirnina feia el mateix
davant Mercè Puig amb un
nou 0 a 3, amb el que deixava el marcador general en el
2 a 4 final.
La propera jornada del
Balaguer Piera Ecoceràmica serà el dia 29 de febrer a
les 17 hores al pavelló Molí
de l’Esquerrà, on s’enfrontarà a l’equip gallec Autoescuela Cinania, amb la
voluntat de seguir dominant
la Divisió d’Honor aquesta
temporada.

Finalitza la IV edició de les lligues Fer
Play de tardor del Club Tennis Balaguer

Parella femenina de pàdel guanyadora

El passat mes de gener
es va donar per finalitzada
la IV Edició de les lligues
Fer Play de Tardor del Club
Tennis Balaguer, amb un to-

tal d’uns 40 tennistes i uns
120 jugadors de pàdel entre
la categoria Masculina i la
Femenina.
Aquesta temporada la

lliga es va obrir a no socis,
el que va permetre enriquir
les taules amb jugadors
d’altres clubs.
En l’apartat de Tennis,
Àngel Baldomà es va proclamar el campió en el
PLAY 1. En l’apartat de
pàdel, la parella femenina
campiona del PLAY 1 va ser
Cristina Datsira i Mariona
Vilella. La parella masculina campiona la formaven
en Fèlix Jiménez i Oscar
Gómez.
Els campions de cada
taula jugaran la SuperLliga
Fer Play contra la resta de
campions de La Serreta de
Borges Blanques i del C.T.
Mollerussa.

Doblet lleidatà al Concurs
Internacional de Complet a la
Dehesa de Madrid
Marçal Piró guanyà la
prova de Dos Estrelles
i Albert Hermoso la
prova d’Una Estrella
L’hípica lleidatana
va brillar a La Dehesa
de Madrid a les proves
internacionals de
Complet que es van
disputar des del divendres
14 i fins diumenge 16 de
febrer.
Amb més de 170
sortides a pista, la cita
va suposar el rècord
de participants en un
concurs d’aquesta
disciplina a Espanya en
el que hi van prendre
part també esportistes
provinents d’altres països
com Holanda o Japó.
Precisament, van ser
dos genets lleidatans
els vencedors de les dos
proves grans del concurs
internacional.
En CCI 2*, el jove
de Mollerussa, Marçal
Pi r ó , v a s e r e l g r a n
protagonista i guanyador
de la prova gran després
d’arribar quart al Cross i
firmant un dels tres ceros
del recorregut amb l’euga
“Kira HDB”. Piró, alumne
d’Albert Hermoso, va ser

Albert Hermoso

l’únic que va finalitzar
amb els punts de la
doma, que en el seu cas
van ser 31,6.
Blanca Garcia Vidal
amb “Staff des Champs”
va queda segona i la
tercera posició la va
ocupar el japonés Kanki
Sato amb “ Vick du
Gisors”. La lleidatana
Núria Lladonosa va
firmar una gran actuació
quedant setena amb
“Icaro LB”.
En CCI 1*, Albert
Hermoso va ser el nom
destacat de la prova ja
que es va imposar amb
“Nuno Wonderland Z” a
la primera posició i en
tercer lloc amb “Umbela
AA”, dos joves cavalls
que van deixar una
gran sensació segons
la revista Ecuestre. En
segona posició es va
classificar Carlos Díaz
amb “Sainete”.
En les proves
nacionals de CCN90
destacar la participació
del jove d’Anglesola, Pol
Roqueta amb Mistral
Pomés i en CCN80 de
Jordi Caballol amb
“Silencio de Anciles”.
Pròxim destí al
Campionat Barroca
(Portugal).
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Derrota del Sisvial CB Balaguer davant
del Bodegas Sommos Peña Fragatina
Aquest diumenge els
balaguerins rebran al
pavelló 1r d’Octubre
al CB Alpicat novè a la
classificació

Instantània del partit contra el Fraga

El Sisvial Club Bàsquet
Balaguer plantava cara
aquest passat diumenge
23 de febrer, a un Fraga,
que és el 4rt classificat a
la classificació, però no va
poder donar la sorpresa
degut a la falta d’encert i la
gran pèrdua de pilotes.
El partit va començar amb
una gran intensitat defensiva per part dels dos

equips, on predominaven
les defenses als atacs.
Poc a poc els visitants van
anar agafant avantatge al
marcador, però no el suficient perquè els balaguerins
es despengessin. 9-13 a la
fi del 1r quart i 17-27 a la
mitja part.
Tot i la bona defensa dels
locals, la intensitat defensiva d’aquests i la lluita,

els errors en atac condemnaven al Sisvial, i feia que
el Fraga eixamplés la seva
diferència al marcador, arribant a una màxima diferència de 16 punts, 21 a 37
al 3r quart.
Però el Balaguer va demostrar que té ganes de trencar
aquesta dinàmica negativa
en la que es troba i va ser
capaç de fer un últim quart
de 18-13, però el marcador
final es decantava pels de
Fraga, quedant a 46-53.
La pròxima jornada el Balaguer jugarà a casa contra
el CB. Alpicat B 9è classificat, el diumenge a les 17.30
h al pavelló 1r d’Octubre.

Retorna la lliga de tennis femení al
Club Tennis Balaguer amb èxit d’inscrits

Tennis femení a Balaguer

Després de molts anys
sense competició de tennis
femení a les pistes de Balaguer, s’obre una taula feme-

nina de nou participants, a
l’espera que es pugui anar
consolidant en properes
edicions.

Aquest 2020 s’enceta la
Lliga Fer Play de Primavera
amb un gran èxit d’inscrits,
apart de la novetat en tennis
femení, s’està produint un
increment constant lliga
rere lliga d’inscripcions
masculines, ara ja un total
de 40 tennistes, que s’han
repartit en quatre categories.
Aquesta competició
s’ha enriquit últimament
gràcies en part a fer obertes
les inscripcions a esportistes que no siguin socis del
Club Tennis Balaguer, així
oferint la possibilitat a més
tennistes poder competir en
aquesta lliga.

La Mitja Marató ciutat de
Balaguer obre el calendari de
les mitges de Ponent
Organitzada pels
Runner’s Balaguer
amb la col·laboració
de la Paeria
Un total de 600 participants van participar a
la Mitja Marató de Balaguer, prova inaugural del
circuit Mitges de Ponent
2020, que va tenir com a
guanyadors José Manuel
Vieto i Eva Ribalta. La cita
oferia curses de 10 i de
5 kilòmetres puntuables
per a la Lliga Ponent.
Començant per la Mitja Marató, en la categoria
masculina, José Manuel
Vieito (Atletismo SAR
Vermú Petroni) s’imposà
amb una marca d’1.08.31,
pel davant de Pere Binet
(Pedala.cat), segon amb
1.10.31, i de Pedro Ortega (CA Tarragona), tercer
amb 1.11.22. Cal destacar també Josep Domènech, que ha completat
el recorregut en cadira
de rodes amb un temps
d’1.14.56.
Pel que fa a l’apartat
femení, les germanes
Ribalta, dels Xafatolls,
van ser les protagonistes al podi, amb triomfs
d’Eva, amb un registre
de’1.25.10, i tercer lloc de

Núria, amb 1.29.47. Entre
elles Rosamari Carulla
(Logiesport-La Guineu),
segona amb 1.26.40.
Quant a la cursa de
10 kilòmetres, en homes
el més ràpid va ser Àlex
Méndez (Xafatolls) amb
un temps de 32.53, seguit
de Sancho Ayala (Fondistes Solsonés), segon
amb 35.08, i de César
Mur (www.elretodecorrer.
com), tercer amb 35.27.
En dones, triomf de Foix
Montaner (Esportiu Penedès) amb una marca de
43.35, pel davant de Maria
Tiscar Ramos (Plabike),
segona amb 47.30, i de
Geovanina Mihaes (Trotallunàtics), tercer amb
47.47.
Finalment, en els 5
kms, el triomf va estar
compartit per Pol Fernández (Hinaco Monzón) i
Xavier Badia (Xafatolls),
amb el mateix temps
(15.27), i de Sergi Nunes
(Runners Balaguer), tercer amb 16.58. En dones,
victòria de la vigent campiona de la Lliga Ponent,
Antonia Argilés (Clos
Pons Thai Runners),
seguida de Laura Pallejà (Esports Truga) amb
21.41, i de Gemma Godia
(Clos Pons Thai Runners), tercera amb 22.15.

Mitja Marató Ciutat de Balaguer
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Èxit de participació en el Desafiament de
Porters de futbol sala a Balaguer
La delegació de Lleida va
realitzar aquest diumenge la
3a edició del Desafiament
de Porters de futbol sala a
Balaguer amb la participació
rècord de 92 porters i porteres
d’arreu de Catalunya. Dividits
en categories Benjamí, Aleví,
Infantil i Cadet, que es van
reunir al Pavelló Inpacsa de
Balaguer.
Després de disputar les
fases de grups i arribar a les
diferents semifinals per categories, els podis es van anar
configurant fins a arribar a tenir totes les places ocupades.
Destacar la 3a posició
benjamins per Michael Belló

Foto guanyadors

del Balaguer Comtat d’Urgell,
la 3a posició cadets per Albert
Camarasa del Vedruna Bala-

guer i en femení per Camen
Belló del Balaguer Comtat
d’Urgell.

Arnau Pifarré Campió de Catalunya Aleví
al Campionat celebrat a Manresa

Arnau Pifarré

El campionat de Catalunya de natació Aleví hivern es
celebrà a les instal·lacions del
CN Minorista de Manresa. A
destacar que Arnau Pifarré,
Campió de Catalunya Aleví en
la combinada de les proves de
100 i 200 esquena, 400 lliures,
200 estils i 50 subaquàtic. Cristina Palacín 13a de Catalunya
en la combinada de les proves
100, 200 i 400 lliures, 200 estils i
50 subaquàtic. Èlia Sanmartín
15a en la combinada de les
proves de 400 lliures, 200 estils,
200 esquena i 50 subaquàtic.

Pol Fernández acumula grans
marques en les diferents curses
d’aquesta temporada
El passat dia 16 de
febrer en Pol Fernández
Rodríguez va guanyar
els 5 km de la Mitja
Marató de Balaguer,
amb un temps de 15’ 27
millor marca personal
d’aquesta distància.
Després de dos anys
marcats per les lesions,
l’atleta balaguerí, ha
començat aquesta
temporada millorant
totes les seves marques
personals i participant en
diferents curses arreu de
la geografia espanyola.
Participació en la Milla
de Balaguer, la Milla de
Barbens i la Cursa del
Dúgol d’Algerri, on va
quedar primer en les tres.
El Cross de Nadal de
Monzón, va quedar 6è,
la Cursa dels Nassos

Pol Fernández

“Internacional” de
Barcelona, va quedar
48è, fent millor marca
personal. Al Cross
Internacional de
Granollers va ser 20è, en el
Cros Internacional Juan
Muguerza de Algoibar
(País Vasc) 35è, al Cross
Osca “Campionat Clubs
d’Aragó” va quedar 24è
i en el Cross Campionat
de Catalunya individual
de Mataró va ser el 28è.
Amb aquests bons
resultats, ja s’està
preparant pel Campionat
de Catalunya de pista
a la distància de 5.000
metres, que disputarà
amb el seu actual club
CA. Hinaco Monzón, el
Campionat d’Espanya
de clubs (1ª divisió) en
pista.
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Balaguer va acollir les fases prèvies del
Campionat Catalunya d’Escacs d’Edats
El Club Escacs Balaguer
va estar representat per
16 jugadors de l’escola
sent un dels clubs amb
més participants

Campionat jugat a Balaguer

El passat dissabte 15
de febrer, van finalitzar les
Fases prèvies del Campionat de Catalunya d’Escacs,
definint els campions provincials en les categories
entre Sub-08 i sub-18.
Les Fases es van disputar a Balaguer i Mollerussa.
Balaguer va acollir els 3
primers dissabtes (del 11
al 25 de gener), on es van
disputar íntegrament els
campionats sub-10 i sub-12
a doble ronda cada dissabte
i les 3 primeres rondes del
campionat S14 i S16/18, a

la sala de conferències del
pavelló Inpacsa; i el campionat sub 8 i les altres 3
rondes del Sub14 i sub 16/18
es van disputar a la Sala
l’Amistat de Mollerussa (del
01 al 15 de febrer).
Un total de 71 nens de
tota la província repartits
entre les diferents categories per edats van disputar
6 rondes per categoria a
ritme d’escacs lent. El Club
d’Escacs Balaguer va estar
representat per 16 joves jugadors de l’Escola d’Escacs
del club des de Sub 8 fins

a Sub 16, tot un èxit al ser
el club que juntament amb
el Club Balàfia-Adejo de
Lleida més nens aportava al
campionat, per molts d’ells
era el seu primer campionat
federat i van competir amb
moltes ganes davant de jugadors més experimentats
d’altres clubs
A destacar el 3er lloc de
l’Àlex Pedra en categoria
Sub 14, aconseguint 4,5
punts dels 6 possibles, i el
també 3er lloc d’en Gerard
Vendrell també amb 4,5
punts en categoria Sub 16,
després d’una emocionant
última ronda on fins a 4
jugadors es disputaven les
primeres places de la classificació.
El Campionat de Catalunya es disputarà a la
localitat de La Pineda del
04 al 09 d’abril inclosos.

Trofeu de conjunts de
Gimnàstica Rítmica el proper
15 de març a Balaguer
El proper diumenge
15 de març el pavelló
1r d’octubre, acollirà
el Trofeu Conjunts de
Gimnàstica Rítmica
durant tot el dia, amb la
participació de clubs de
la província de Lleida.
La competició es
realitzarà en la modalitat
de conjunts en les
diferents categories, des
de baby’s, prebenjamí,
benjamí, aleví, infantil,
j ú n i o r i s è n i o r; i e n
les que es mostraran
diferents modalitats
esportives, amb la
gimnàstica rítmica com
a principal exponent,
i amb les exhibicions
d’altres grups que
donaran un toc més
emblemàtic; en especial
destacar l’actuació del
grup de l’Estel, que
ja és un clàssic en la
representació anual i on
el públic es bolca amb
la seva actuació. També

El trofeu està
organitzat per l’Escola
i el Club Municipal de
Gimnàstica Rítmica
les exhibicions fora de
concurs com la dels més
petits de l’escola.
La competició
començarà a les 09.30 h
i fins a les 18.30 h, amb
l’actuació de més de 500
gimnastes de les Terres
de Lleida.
L’entrada és gratuïta
i està organitzat per
l’Escola Municipal de
Gimnàstica Rítmica i el
Club Gimnàstica Rítmica
Balaguer.
S’hi espera nombrosa
assistència, tant en els
nivells escolar de la
jornada matinera, com
en la jornada de tarda,
amb les actuacions més
tècniques i de més nivell.

Antonio Carreño sotscampió de la Copa
Catalunya per majors de 80 anys

Antonio Carreño

Antonio Carreño s’ha
proclamat sotscampió de la
Copa Catalunya per majors
de 80 anys, que es va celebrar el passat 3 de febrer a
Barcelona, després de superar a González per 6/3 i 6/2
en les semifinals i perdre la
final davant Jaume Beltran,
un recent ascendit a la categoria per 7/6, 2/6 i 8/10 al tea
break de desempat.
Carreño disputarà aquest
proper mes de març els torneigs de Gandia i Saragossa.

Actuació de l’Estel de l’any passat
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Una noieta i una padrina

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

Fa temps que volia
parlar-vos de tot aquest
enrenou que una noieta
del nord d’Europa ha fet
esclatar. Com podeu suposar em refereixo a la
dita Thunberg i de nom
em sembla Greta. En poc
temps s’ha fet una “influencer” a nivell mundial.
Ens han dit mil coses d’ella
i s’han callat tres mil per
no trencar l’encant del seu
missatge. Que s’ha de dir,
és ben cert. Els que anem
al camp amb freqüència
en podem donar testimoni,
i els que caminem al mes
d’Agost i Juliol, sigui amb
pas de bou com jo mateix

o a pas de “legionario” ho
ratificaríem amb jurament
inclòs.
Jo confio molt en la
Ciència, però aquesta no
sempre encerta. Pels anys
setanta del segle passat, i
potser més tard, TVE ens
va donar a conèixer els
reportatges del Jacques
Cousteau, coneixedor com
pocs del mar amb la seva
nau Calypso. Tots recordem el seu vaticini de la
propera mort del nostre
mar Mediterrani, i encara
avui la pesca es porta a
cap, i quan ell vol ens demostra que es ben viu amb
el salmó i l’anxova de l’Es-

Què és l’ACIM? Petita història de
l’Associació Catalana per la Infància
Maltractada
Francesc Domingo, Delegació ACIM Terres de Ponent
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

L’any 1982, tres pediatres i dues assistents
socials de Catalunya van
coincidir a París en el IV
Congrés International sur
les Enfants Maltraités et
Negligés, i llavors es va
gestar el primer Grup de
Treball al nostre país sobre la Infància Maltractada i Abandonada. Des de
1985 i fins el 1988, el grup
mantingué reunions interdisciplinars i va elaborar
la definició “d’Infant Maltractat”. L’any 1986 el grup

va ser consultat pel Parlament de Catalunya durant
el procés d’elaboració de
les recomanacions que
la Cambra va iniciar amb
la idea d’establir un marc
normatiu per a la protecció
de la infància i el reconeixement de les seves necessitats específiques.
Amb data 8 de març
de 1988 es va procedir formalment a la fundació de
l’Associació Catalana per
la Infància Maltractada,
amb el Codi 9664/B del Re-

cala, i el que ens dona cada
dia.
Ara bé, com sempre
s’ha vist, aprofitant qualsevol avinentesa tot una colla
de nous pallassos s’han
afegit al circ, tant a nivell
corporatiu, com mitjans
de comunicació, escriptors
i actors. I com no podien
faltar els polítics que tan
soroll fan quan els hi convé
i estan calladets davant de
tot el que no fan en benefici del poble.
Diuen que aquesta noieta té el síndrome d’Asperger. Però jo penso més
en la seva artística família.
Mare cantant. Pare, actor i
productor, la seva germana també canta. I s’ha escrit que fins i tot el seu avi
és artista. En fi, tots amb
temps suficient per a crear

tot un símbol amb professionalitat que pot ser molt
rendible.
No tinc cap dubte de
que els nostres polítics
sabran veure les oportunitats, que aquesta preocupació pel clima i la natura
els ofereix per crear nous
impostos i nous ministeris.
I perquè no, noves conselleries en aquesta Catalunya que tot ho pot aconseguir amb la guia mestra
de la vicària del Torra. No
cal dir que quan vulgui
acabar, té prous personatges amb títols de fidelitat
provada que faran brillar
la nostra terra al món sencer. L’altre dia llegia amb
vertader plaer a la senyora
Clara Ponsati, en el seu parer de comparar l’expulsió
dels jueus ordenada pels

Reis Catòlics, amb la resposta Estatal del Procés.
Jo crec, que amb els títols
acadèmics que té i l’edat
que l’acompanya, hagués tingut temps per llegir
una mica més i pensar-hi.
Perquè voler recuperar una
imaginaria memòria amb
sospitosos somnis fan que
un cregui que ella no pot
entendre el que no entén.
Doncs una de l’altra tenen
el paregut d’un ou amb una
castanya.
Quan mal fa i ha fet el
creure’s superior als altres,
intentant fer el que altres
no han pogut i amb la seva
arrogància no poden acceptar altra idea que no
sigui la seva.

gistre d’Associacions del
Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya. L’any 1990, amb les
associacions
germanes
del País Basc (AVAIM) i
Madrid (APIMM), l’ACIM
va co-fundar la Federación
de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato
Infantil (FAPMI), d’àmbit
estatal i amb seu a Madrid.
Immediatament després
s’hi va adherir l’Associació
Andalusa (ADIMA).
Amb data 26 de setembre de 2006 l’ACIM va
ser Declarada d’Utilitat
Pública mitjançant Ordre
INT/4256/2006 del Ministerio del Interior.
La nostra associació
és independent i es finança exclusivament a través
de les quotes dels seus
associats i associades, do-

nacions particulars i subvencions de l’àmbit públic
i/o privat. És per això que
des d’ACIM agraïm el suport dels organitzadors de
l’espectacle “Sobreviuré”
(i especialment al Sr Carles Fortuny) i volem, amb
aquestes ratlles, regraciar
a totes i tots els participants d’aquesta aventura.
Ja el títol, “Sobreviuré”,
implica del tot el missatge
d’esperança que volem donar des de l’associació per
maldar per a que, amb la
col·laboració de totes i tots
els integrants de la nostra
societat, de la nostra tribu,
aconseguim que tots els
infants rebin el bon tracte
que els cal.
La Seu de la Delegació
d’ACIM a les Terres de Ponent està al Monestir de
Santa Maria de Bellpuig de

les Avellanes, on es guarda
el Fons Bibliogràfic i documental de tota l’ACIM. I
és allà on es fan reunions
periòdiques de formació,
sensibilització i recolzament dels professionals
que treballem en aquest
camp tan sensible. Alguns
dels membres d’ACIM a
Ponent organitzen, cada
any, des de fa 8 anys, un
Curs d’estiu de la Universitat de Lleida (UdL) sobre el
tema del Bon tractament i
el Maltractament infantil.
Per a conèixer més coses us podeu connectar a
www.acim.cat. També podreu trobar i demanar més
informació el mateix dia
del Concert “Sobreviuré”,
al Teatre de Balaguer, el dia
22 de març 2020.

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

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

www.revistagroc.com
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Novetats en la temporada 2020 al COU
que comença aquest divendres dia 28
La nova temporada del
Centre d’Observació de l’Univers del Montsec (COU), començarà aquest divendres,
dia 28 de febrer, preveu l’exhibició de la pel·lícula de
planetari ‘Asteroid: Mission
Extreme’, produïda per National Geographic, a partir de
mitjans de març. Un documental ficcionat en 3D, adreçat al públic adult, que gira al
voltant d’un hipotètic projecte
d’exploració espacial dels
asteroides, dels quals ajuda a
descobrir, amb la complicitat
imaginativa de l’espectador,
que, a banda del perill que
suposa el seu trànsit per la
possibilitat d’una col·lisió
amb la Terra, també podrien
representar en un futur una
oportunitat per a l’exploració
de l’espai travessant el Sistema Solar.
També inclou la projecció
en 3D d’una pel·lícula realitzada pel planetari de Pamplona

COU

Presentació de la nova temporada

sobre la contaminació lumínica que pateixen els Pirineus i
les causes que la provoquen,
així com una nova oferta de
visites i observacions nocturnes al centre orientades a les
famílies amb infants, aquesta
es podrà veure a partir de
l’estiu.
El COU ofereix enguany
unes noves visites nocturnes
orientades a les famílies, que

s’han programat després que
en temporades anteriors els
responsables de l’equipament
hagin detectat l’existència
d’una demanda creixent per
conèixer el centre i participar
en les observacions astronòmiques quan es pon el sol
amb infants. És per aquest
motiu que el COU es planteja
aquest tipus de noves visites
a mode de prova pilot, de
manera que, en funció de l’acceptació del públic que aconsegueixin, tindran continuïtat
en properes temporades.
Aquestes s’oferiran en dates
en què es puguin observar els
objectes més comprensibles
per als petits, principalment
la Lluna i alguns planetes,
començaran a realitzar-se el
pont de l’1 de Maig i seran especialment recomanables en
època de tardor i hivern, quan
es fa fosc aviat, amb sessions
de nit que es podran dur a terme a partir de les 18.00 hores.

La música, el vi i la lectura
protagonistes del projecte
Biblioteques amb D.O.
Un any més, i ja en
van cinc, la Biblioteca
Margarida de Montferrat
de Balaguer s’ha adherit
al Projecte Biblioteques
amb D.O., una iniciativa
del Servei de Biblioteques
del Departament de
Cultura de la Generalitat,
que aquest any està
dedicat a la presència i
participació de les dones
en el món del vi.
S’han pogut gaudir de
diferents activitats, com:
El millor vi, de l’Invisible
Titelles, l’espectacle
infantil que es va poder
veure el passat dimarts
dia 18 de febrer; i el conte
per adults Los Jardines
de Dionisio, a càrrec de
Sandra Rossi, el dimecres
dia 19. També el dilluns
24 de febrer, A les dones
ens agrada més suau?

Martí Gironell i Pep Poblet

Vi entre amigues, una
activitat dirigida al públic
adult, especialment a
dones, en la que el vi amb
D.O. catalana, la lectura
de textos seleccionats i
la música vehiculen la
trobada.
La darrera activitat
del cicle s’ha fet aquest
dimecres dia 26, Més
enllà de la força d’un
destí, de Martí Gironell i
Pep Poblet, un maridatge
e ntre vi, lite ratura i
música. El fil argumental
d’aquest maridatge a tres
bandes serà la novel·la La
força d’un destí, de Martí
Gironell, acompanyada
del saxo d’en Pep Poblet.
Bona participació
en aquestes activitats
on es pretén dinamitzar
les biblioteques oferint
activitats paral·leles.
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Exposició de la soprano Maria Josep
Rúbies al Monestir de les Avellanes
L’1 de març s’inaugura
l’exposició “D’Aquarel·les”
de Maria Josep Rúbies i
Biscarri, serà visitable de
forma gratuïta fins al 29 de
març a la sala capitular del
Monestir de les Avellanes.
Una exposició que mostra el paisatge, la fauna i la
flora, principalment de la
zona de la Noguera alta. Maria Josep Rúbies es nascuda
a Balaguer, amb arrels amb
Vilanova de la Sal. Es tracta
d’una artista polifacètica.
Cantant i mestra de formació, la seva especialitat és
l’òpera i la sarsuela.
La pintura no li ve de nou,

Espectacle de cloenda de
l’Emboirats aquest diumenge dia
1 de març al Teatre Municipal
L’últim espectacle del
Cicle Emboirats es
celebra aquest
diumenge al Teatre a
partir de les 18 h

Una de les obres de Maria Josep

però sempre l’havia emprat
amb un sentit personal. L’impuls per part de la pintora

Natàlia Domanova, l’ha fet
decidir a fer el pas i exposar
la seva obra pictòrica.

Nova Trobada de Plaques de Cava el
proper diumenge 8 de març a Balaguer

Torbada de Plaques de Cava i col·leccionisme

Un any més l’Associació
Col·leccionista de la Noguera, preparen una nova edició de la trobada de plaques
de cava i col·leccionisme a
la ciutat de Balaguer.
La data per aquesta
edició serà diumenge 8 de
març al bell mig del Mercadal, durant tot el matí.
Una trobada que cada
any dissenya una “pirula”
en especial i que agrupa
col·leccionistes arreu del
nostre territori.

Aquest diumenge dia
1 de març es durà a terme
l’espectacle de cloenda
del cicle Emboirats al
Teatre Municipal a partir
de les 18 h.
La companyia
Rhum&Cia porta
l’espectacle Gran
Reserva, per a nens a
partir de 3 anys.
Gran Reser va,
és un espectacle que
destaca per l’humor, el
gamberrisme, la màgia
i la música d’aquests
pallassos multi-

instrumentistes, tot
amanit amb grans dosis
de tendresa i emoció.
Aquest espectacle
és l’últim del 2n Cicle
d’Emboirats que s’ha
celebrat aquest hivern
a la ciutat i com l’any
passat cada espectacle
s’ha fet en un equipament
municipal diferent.
Enguany com a novetat
es cobrava un euro per
entrada per assegurar un
aforament idoni per cada
espectacle.
Com la passada
edició, en el primer
espectacle es va repartir
un passaport que si
tenia tots els segells dels
diferents espectacles,
s’entrava en el sorteig
de varis regals i també
el sorteig d’entrades per
aquest espectacle final.

Espectacle Gran Reserva de Rhum&Cia
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL

-----------------------------------SE OFRECE hombre
para hacer de peón,
cuidar mascotas,
mozo almacén y trabajos varios. Disponibilidad de horario
y ganas de trabajar.
Razón: 642302478.
-----------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes particulars d’anglès. Possibilitat de fer classes
de conversa, en grups
reduïts o bé en classes
particulars. Informa’t
ja, sobre els horaris
disponibles. Raó telèfon: 650422582.
----------------------------------SE OFRECE chica para
limpiar pisos, casas,
escaleras y también
planchar. Con buenas
referencias y experiencia. Persona seria y
responsable. Interesados llamar al teléfono:
642428457.
----------------------------------REPASSOS d’anglès,
en estudiants de Primària, ESO i Batxillerat. Raó: 698383277.

----------------------------------S’OFEREIX NOI amb
titulació oficial per
cuidar gent gran, tasques vàries, acompanyament, cuidar a
domicili... Només per
Balaguer i disponibilitat de dilluns a divendres tardes i caps
de setmana. Raó:
636504744.
-----------------------------------

IMMOBLES

-----------------------------------A CAMARASA es ven
terreny a peu de carretera. Rústic, amb
reg, dos parcel·les
(aprox. 10.000 m2 cada
una). Raó telèfons:
973446011-629725009.
-----------------------------------OCASIÓ, pis en venda,
zona del CAP de Balaguer. Amb cuina, menjador, 1 bany, 2 habitacions. Raó: 973450555.
----------------------------------ES LLOGA apartament
a Camarasa, 1 hab., tot
equipat, llar de foc, a/a,
bomba de calor. Raó:
639920281-973447752.

----------------------------------ES LLOGA habitació en
pis compartit a Barcelona. Amb bany propi.
Bona situació. Amb
parada de bus i metro.
Molt econòmic. Raó:
630018750.
----------------------------------SE TRASPASSA cafeteria/pastisseria a
Algerri. Con salida de
humos. En pleno funcionamiento. Precio:
12.000 euros. Razón:
606579900.
-----------------------------------

VARIS

-----------------------------------ASESORAMIENTO
técnico para negocios de hotelería,
en dirección ventas,
dirección compras,
actualizaciones de
negocio, trabajo en
equipo, etc... Telefono: 628132019.
----------------------------------ES VEN arroplegador
de rama, marca Ghaer.
També ensulfatadora
de 1.000 litres. Raó:
616444749.

----------------------------------VENC CARAVANA TEC
Tour 400 TK, quatre
places, dos ambients
(lliteres de 90 cm i
llit de matrimoni 135
cm, convertible amb
menjador). Any 2002.
Restaurada al 2017.
Equipada amb estabilitzador Alko AKS 3004,
mover, rodes i amortidors nous. Claraboies
noves, portabicis marca Fiama (2 bicis), calefacció Truma, instal·
lació de gas revisada
i garantida. Guardada
sempre en garatge.
Raó telèfon: 620817088
(Trucar a partir de les
21 h vespre). Venta de
particular. Abstenir-se
curiosos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció
de breus classificats,
adreceu-vos a les nostres oficines del c/ Sant
Lluís, 36-38 entresol de
Balaguer. També podeu contactar per telèfon al 973448273 o bé
visitant el web: www.
grocdigital.com on trobareu tota la informació. També ens podeu
enviar un formulari de
contacte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Farmàcies

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

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

ÀGER
F. JOSA

973455286

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

973426189

------------------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. DOLSET- Sant Lluís, 6
F. MARCH- C. Barcelona, 10
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973450214
973445384
973445280
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

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

ARRIBADES
LLEIDA
07.24
08.41
08.44
10.34
11.41
12.34
14.33
14.34
16.48
16.49
17.03
18.24
18.34
19.43
20.29
20.33
21.19
22.09
22.28
23.19

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

LA POBLA
07.00
09.22
12.22
16.38
18.38
19.03
20.58

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

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

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

LA POBLA
07.08 (4)
10.08 (2)
13.00 (7)
15.15 (8)
15.30 (4)
19.00 (8)
19.46 (3)
19.21 (7)
21.46 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.53
20.28
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.

MONTGAI
PILAR GINÉ

973430358

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

973438136

------------------------------------------------------------------TÉRMENS
EVA CAMPIÑEZ

973180037

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

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 27 de febrer
a les 8 de la tarda del 5 de març
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 5 de març
a les 8 de la tarda del 12 de març
DOLSET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 12 de març
a les 8 de la tarda del 19 de març
SALA

DEMANI’NS
PRESSUPOST

SORTIDES
BALAGUER
06.58 (1)
08.15 (4)
08.18 (5)
10.08 (1)
11.15 (2)
12.08 (7)
14.07 (7)
14.08 (2)
16.22 (8)
16.23 (7)
16.37 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.17 (8)
20.03 (4)
20.07 (8)
20.53 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.53 (6)

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

AIGUABELLA ALENTA, G.

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

Horari de trens

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.40
“
19.55
“
20.25
“
06.10
TÀRREGA
06.50
“
07.50
“
12.00
“
14.00
“
19.30
“
06.30
LLEIDA
07.15
“
07.30
“
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.10
“
09.15
”
09.53
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.15
“
14.55
“
15.15
“
15.18
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
16.35
“
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.17
AGRAMUNT
19.17
“

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

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

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

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

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

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

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al
web: www.alsa.es . Actualitzat el 10/01//20209.

24 >>

PUBLICITAT

