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En Portada
14è Trofeu de Gimnàstica 
Rítmica de Balaguer

 Aquest diumenge dia 15, tindrà lloc a Balaguer, 
la catorzena edició del trofeu de gimnàstica rítmica 
Ciutat de Balaguer.
 Des de les 9:30 hores, el pavelló municipal acollirà 
una competició amb la participació de gimnastes 
d’arreu de la província de Lleida. També hi haurà 
una nombrosa representació d’alumnes de l’escola 
municipal.

Amb el suport de

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
BALAGUER
Tel. 973 448 273
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Anfigraf
Dipòsit legal: LL-81-1987
Tirada: 6.200 exemplars.
Distribució: Gratuïta a Àger, 
Algerri, Balaguer, Bellcaire 
d’U., Butsènit de M.,
Camarasa, Castelló, Cubells, 
Fontdepou, Gerb, La Ràpita, 
La Sentiu,  Les Avellanes, 
Menàrguens, Montgai, Os de 
Balaguer, Sant Llorenç, Tarta-
reu, Térmens, Vallfogona de B. 
i Vilanova de la Sal.
Director: Pedro Pérez.
Direcció Comercial i
Administració: Sisco Alarcón. 
Equip de Redacció: Sisco 
Alarcón, Montse Cercós, Pedro 
Pérez.
Departament comercial: 
Arantxa Ramírez.
Col·laboradors habituals: 
CGA, Miquel Trilla, Núria Arbós 
i Eva Font.

GROC és una publicació plural i 
independent. Els articles d’opinió 
són exclusius dels seus autors que 
GROC no fa necessàriament seus. En 
defensa de la llibertat d’expressió de 
la nostra societat, ens comprometem 
a acceptar les rèpliques que els 
lectors estimin oportunes sempre 
que es guardi el degut respecte que 
mereixen persones i institucions. 
TOTS el articles d’opinió hauran 
d’estar signats, amb nom i cognoms, 
i aniran acompanyats amb una còpia 
del DNI del responsable de l’article i 
un telèfon de contacte.

Publicació controlada per:

# Els balaguerins Dubsound han estrenat el seu single debut aquest mes de març 
Roger Seseña i Eduard Zaragoza, dos joves nascuts i crescuts a Balaguer, formen Dubsound. La unió creativa de 
dos productors musicals, compositors, cantants i artistes visuals

# Els escolars de la ciutat participen a la plantada de l’arbre de les Franqueses
La Plantada es fa en una zona del bosc de ribera de les Franqueses conegut popularment com la “bultra”

>>BALAGUER
# El dimecres 18 de març final de la XII Gimcana Lingüística al Teatre 

La gimcana és un concurs lingüístic que va dirigit a l’alumnat de 2n 
ESO dels centres de la comarca

# El Museu de la Noguera inaugura un nou espai destinat als jueus
El nou espai mostra els materials arqueològics de  l’antiga Jueria

>>COMARCA
# La comarca celebra amb diferents actes el dia de Les Dones

Ajuntaments i associacions de dones de la comarca per commemorar 
el 8 de març, Dia Internacional de les Dones

# 4a trobada de Networking el proper 7 d’abril a Lapallavacara  
Balaguer es torna punt de trobada entre el jovent que busca feina

>>ESPORTS
# L’atleta Clàudia Martínez nova promesa de velocitat de la província  

L’atleta de l’escola d’atletisme Pedala.cat disputarà el pròxim 21 de 
març a Madrid, el Campionat d’Espanya de pista coberta

# Algerri escenari del lliurament de premis de la Lliga de Ponent
Durant l’acte es va fer un homenatge al fotògraf Joan Ramon Tarragó

>>OCI/CULTURA
#  Pere Arquillué i Julio Manrique porten “Jerusalem” al Teatre 

Un muntatge transgressor que va ser una de les obres més vistes 
del passat Festival Grec 

#  El concurs Dolç de Balaguer es celebrarà a Fira Q
Aquest concurs estarà obert a tothom

# L’escola Alfred Potrony de Térmens duu a terme un projecte sobre el canvi climàtic
Al llarg de la setmana els nens i nenes van realitzar diferents activitats, acabant amb una performance per 
mostrar a les famílies la feina feta i demanar la seva implicació

# Premi al torneig First Lego League a l’institut Ermengol IV de Bellcaire
Gràcies al Projecte “Comunitat Sostenible” i a la puntuació aconseguida amb el seu robot va guanyar el 1r Premi

# El Cudós Consultors CB Balaguer amb dos victòries seguides en els darrers partits disputats
Van guanyar a la pista del cuer, el Reus Deportiu el passat 1 de març, per 31-105 i tornava a guanyar al BF 
Viladecans B, per 70-66 amb un partit ofensiu

#  Una derrota i una victòria pel Sisvial Club Basquet Balaguer en les dos últimes jornades
Va perdre a casa contra el Cafè Ribera Alpicat B, per 60-64 i va guanyar a domicili contra el Solsona per 53-70

La Senyora JOSEFA MERCADO i RIQUELME,

esposa de Josep Farré i Farré (Sabater de la Plaça del Pou), ens va deixar el passat
24 de febrer de 2020. Agraïm el suport mostrat en aquests moments per part de familiars,

amics, gent de Balaguer i comarca.
També a la Residència Geriàtrica Santa Maria, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova

i l’Hospital Hestia de Balaguer, pel tracte rebut.
Us convidem a la missa funeral que farem en el seu record,

el proper 22 de març a les 10 del matí al Santuari del Sant Crist.
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Diumenge es va celebrar els actes en 
motiu del Dia de la Dona treballadora

 Un any més, la Paeria 
de Balaguer i el Consell Co-
marcal de la Noguera han 
organitzat conjuntament els 
actes per commemorar el 
Dia Internacional de les Do-
nes que es celebra aquest 
diumenge dia 8 de març.
 Els actes van comen-
çar diumenge a les 12 del 
migdia a la plaça Comtes 
d’Urgell amb la lectura del 
manifest a càrrec de dues 
treballadores de Servei d’in-
formació i atenció a les do-
nes (SIAD) de la Noguera i 
Karina, alumna guanyadora 
del concurs de lectura en 
veu alta de l’any passat. 

Prèviament els parlaments 
institucionals comptaren 
amb unes paraules de la 
paera d’Educació, Igualtat 
i Nova ciutadania, Laura 
Corsà Forcat i la vicepresi-
denta del Consell Comarcal 
de la Noguera, Anna Maria 
Calvis.
 Els actes d’engany te-
nien com a nexe comú la 
‘creativitat’ entesa com 

Mural pintat

a capacitat que tenen les 
persones per generar canvis 
i per aquest motiu una de 
les activitats organitzades 
va ser l’anomenada “Vine i 
digues la teva!!!” en la qual 
una trentena de dones par-
ticipants van crear el passat 
dijous un mural reivindica-
tiu expressant lliurement 
què és per elles ser dona 
i que ha estat inaugurat 
aquest diumenge.
 Tot seguit l’actuació 
musical del grup lleidatà 
Krregades de Romanços 
i un vermut popular han 
tancat la jornada.
 A partir d’aquest di-
lluns 9 i fins al 22 de març, 
es podrà visitar a la sala 
d’exposicions de la paeria 
la mostra ‘’Artistes cata-
lanes del dibuix i la pintu-
ra’’, amb la incorporació 
a l’exposició de l’obra col-
lectiva, el mural, realitzat el 
dia 5.

 A q u e s t  p a s s a t 
d i u m e n g e  8  d e 
m a r ç ,  l ’ A s s o c i a c i ó 
Col·leccionista de la 
Noguera ha celebrat 
a la plaça Mercadal la 
trobada de plaques de 
cava i col·leccionisme 
Ciutat de Balaguer. 
 Enguany s’arribava a 
la 14a edició d’aquesta 
f i r a ,  i  c o m  j a  é s 
costum, cada any es 
dissenya noves peces 
col·leccionables amb 
motius de la capital de 
la Noguera. Així doncs, 
enguany s’han dedicat 
a la Paeria de Balaguer 
i  a Balaguer capital 
de l  bàsquet  cata là , 
coincidint en l’efemèride 
esportiva.
 L ’ a n y  p a s s a t , 
les  p laques  anaven 
dedicades a la nova marca 

Diumenge es va celebrar la 
14a Trobada de plaques de 
cava i col·leccionisme

Trobada de plaques de cava i col·leccionisme

turística i promocional, 
Somriu Balaguer i als 
gegantons Glop de Nit i 
Ginebró i una tercera de 
la Penya Barcelonista de 
Balaguer i comarca que 
s’ha tornat a posar a la 
venda en aquesta edició.
 Una fira que a part 
de les plaques de cava, 
s’hi troba objectes de 
col · leccionisme ben 
variats. Ubicada a la plaça 
del Mercadal durant tot el 
matí, ha comptat amb 
la participació d’una 
desena de parades a més 
de particulars que han 
pogut bescanviar articles 
com postals, paperetes de 
loteries, punts de llibre, 
bolígrafs o calendaris, 
en unes taules previstes 
per l’organització per 
a q u e s t  a m a n t s  d e l 
coleccionisme.

Actuació del grup Krregades de romanços

Els parlaments
institucionals van donar 
pas a la lectura d’un 
manifest i una actuació 
musical
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L’Associació Chabab Al Amal organitza 
una taula rodona el dia de la Dona

 L’Associació Chabab Al 
Amal en motiu del Dia In-
ternacional de les Dones, va 
organitzar a la sala d’actes 
de la Paeria de Balaguer, 
una taula rodona ‘Dones 
de Colors. Mites i Realitats’, 
amb la participació i col-

laboració de l’Associació 
de Dones Dona Pas de Bala-
guer, l’Associació Joventut 
Multicultural Musulmana 
de Tarragona, el Centre 
Cultural Islàmic Albalsam 
de Terrassa i la Comissió de 
Dones de la Comunitat Islà-

mica Al Ouahda de Mataró, 
on van poder explicar la 
seva vivència com a dones 
i van intercanviat experièn-
cies i coneixements viscuts.
 Amb aquesta activitat 
l’entitat Chabab Al Amal 
volia sumar-se al moviment 
reivindicatiu, expressant 
que el feminisme és un mo-
viment social de totes les 
dones siguin de la cultura, 
raça o religió que siguin 
i que el públic assistent 
pugui conèixer de primera 
mà els punts de vista de 
dones de diferents ètnies i 
religions i la seva experièn-
cia com a dones en diversos 
àmbits de la vida quotidia-
na.
 L’acte que es va sumar 
als diferents actes de la jor-
nada, es va dur a terme  al 
mati i estava obert a tothom.

 El proper divendres 
dia 20, es farà la Fira de 
Jocs Populars de Carrer, 
on hi participaran els 
escolars de 3r i 4t de 
primària dels centres 
escolars de la ciutat, on 
els hi ensenyen a jugar 
als jocs tradicionals, de 
diferents modalitats i de 

El proper 20 de març es farà la 
Fira de Jocs Populars de Carrer

Fira Jocs de Pati

diferents països.
 Aquesta activitat està 
inclosa dins el Pla Local 
de Dinàmica Educativa i 
l’activitat anirà a càrrec 
de la Regidoria d’Esports 
de la Paeria de Balaguer 
i promociona el joc com 
a activitat lúdica i lleure 
entre els més joves.

Acte el dia de la Dona de l’Assoc. Chabab Al Amal
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 El passat diumenge, 
1 de març, es va fer 
l a  p r e s e n t a c i ó  d e l 
nou ‘Espai dels Jueus 
Medievals de Balaguer’ 
al Museu de la Noguera. 
L’espai complementarà 
i tancarà el discurs de 
l’exposició permanent 
del Museu de la Noguera 
dedicada a  les  t res 
cultures que coexisteixen 
en la societat a l’edat 
m i t j a n a :  c r i s t i a n s , 
musulmans i jueus.
 El nou espai dels jueus 
mostra els materials 
arqueològics recuperats 
e n  u n a  i n t e r v e n c i ó 
a l’antiga Jueria però 
també els noms dels 60 
caps de família jueus 
del 1412, que van ser 
acusats de practicar la 
fe jueva d’amagat, tot i 
aparentar ser cristians i 
haver estat batejats. La 
recerca també formula 
u n a  h i p ò t e s i  s o b r e 
l’origen de l’església i la 
imatge de la marededéu 

El Museu de la Noguera va
inaugurar un nou espai
destinat als jueus

Presentació a càrrec de Carme Alòs

del Miracle, així com 
del seu vincle amb la 
comunitat conversa de la 
ciutat, la qual ostentava 
un  important  poder 
econòmic als segles XVI 
i XVII.
 T a m b é  e s  v a 
p r e s e n t a r  u n  v í d e o 
titulat “L’adéu”, on es fa 
una reconstrucció de la 
hipotètica renuncia a la 
fe jueva que degueren 
f e r  m o l t s  d ’ a q u e l l s 
balaguerins.  Aquest 
curtmetratge ha estat 
produït pel Museu de 
la Noguera, dirigit per 
A lber t  Bové  i  A le ix 
Castells i protagonitzat 
pels actors Berta Nievas, 
Jaume Jovells i Anna 
Núñez.
 El nou espai dedicat 
al món jueu és fruit d’una 
recerca personal de la 
directora del Museu, 
Carme Alòs, una recerca 
que també ha comptat la 
col·laboració de veïns de 
la Jueria actual.

Els escolars de la ciutat participen a la 
Plantada de l’arbre a Les Franqueses

 Els centres escolars 
de la ciutat van participar 
durant la primera setmana 
de març en “La plantada de 
l’arbre a Les Franqueses”, 
una activitat que forma part 
del Pla Municipal de Dinà-
mica Educativa i compta 
amb el suport de la brigada 
de jardineria de la Paeria.
duran tota la setmana, es 
van plantar diferents tipus 

d’arbres i espècies com 
lledoners, freixes, arços 
blancs, xops, entre altres 
espècies amb l’objectiu de 
millorar tot l’entorn de la 
bultra.
 La Plantada de l’arbre 
es fa en una zona desfo-
restada del bosc de ribera 
de les Franqueses conegut 
popularment com la “bul-
tra”. L’objectiu és donar a 

conèixer el patrimoni natu-
ral i la vegetació autòctona 
de la zona i promoure entre 
els escolars actituds d’esti-
ma i cura del medi ambient 
i del patrimoni cultural.
 L’activitat, es va fer pel 
mati i consistia en plantar 
un arbre, la visualització 
d’una presentació que 
posa en valor l’espai natu-
ral de tota la zona del Parc 
de Santa Maria de les Fran-
queses, una visita, amb 
proposta didàctica, al Mo-
nestir de les Franqueses i 
un esmorzar conjunt.
 Durant tota la setmana 
hi van participar set esco-
les diferents de Balaguer. 
Dilluns va ser el torn de 
l’Escola Àngel Guimerà i de 
l’Estel; dimarts l’escola Ve-
druna Balaguer; dimecres 
l’Escola Pia i La Noguera; 
dijous el col·legi Mont-roig 
i divendres Gaspar de Por-
tolà.

Plantada d’arbres pels alumnes de la ciutat

El dimecres 18 de març final de la XII 
Gimcana Lingüística al Teatre

 La gimcana és un con-
curs lingüístic que va dirigit 
a l’alumnat de 2n ESO dels 
centres de la comarca. Con-
sisteix en dues fases, una 

primera, que es duu a terme 
als centres durant 4 setma-
nes, i una segona en la qual 
els equips d’alumnes gua-
nyadors de la primera fase i 

que representen cada centre 
s’enfronten amb diverses 
proves sobre llengua, lèxic, 
frases fetes i ortografia, re-
franys…, en un concurs en 
què tots els seus companys 
fan de públic assistent.
 El proper dimecres 18 de 
març, es durà a terme la se-
gona fase al Teatre, amb un 
presentador que conduirà la 
prova.
 Aquesta activitat està 
organitzada pel Servei Co-
marcal de Català de la No-
guera, que pertany al Centre 
de Normalització Lingüística 
de Lleida, juntament amb el 
Servei Educatiu i s’emmarca 
dins del XXIII Pla Comarcal 
de Dinàmica Educativa.

Gimcana de l’any passat
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Els balaguerins Dubsound han estrenat 
el seu single debut aquest mes de març

 Roger Seseña i Eduard 
Zaragoza, dos joves nascuts 
i crescuts a Balaguer, formen 
Dubsound. La unió creativa 
de dos productors musicals, 
compositors, cantants i artis-
tes visuals, que després de di-
versos mesos treballant i ex-

perimentant amb nous sons 
al seu estudi, presenten una 
proposta musical innovadora 
i renovada de la mà del segell 
discogràfic Holandès Suit Of 
Bullets Recordings.
 Aquests artistes balague-
rins pretenen a part de crear 

una banda musical, mostrar 
una experiència audiovisual 
immersiva dissenyada per 
estimular tots els sentits dels 
seus oients.
 El seu treball s’inspira 
en la música electrònica 
anglesa i francesa, juntament 
amb influències del Hip-Hop 
i el R&B americà, Dubsound 
presenta “Nuestra Historia”, 
el seu single debut, amb el 
qual aquests joves artistes 
han creat un estil únic, in-
novador i diferenciador al 
sector de l’Indie electrònic 
internacional.
 “Nuestra Historia” està 
disponible des del passat 
divendres 6 de març a plata-
formes digitals com Spotify: 
https://open.spotify.com/tra
ck/6CYU5AierDj76aKeAis8S
X?si=O-7u3h38SGyGZRxs-
k9a_GA

 La Biblioteca Margarida 
de Montferrat acollirà el 
proper divendres 20 de 
març a les 20 h, l’espectacle 
“Llach poeta” emmarcat 
en la celebració del Dia 
Mundial de la Poesia que 
és el dia 21 de març.
 “Llach poeta” és un 
espectacle íntim, en el 
que la paraula i la música 

El proper dia 20 es celebrarà el 
Dia Mundial de la Poesia

Imatge de l’espectacle “Llach poeta”

viatgen per separat i a 
la vegada juntes. L’actor 
Joan Berlanga, amb 
l’acompanyament del 
pianista Albert Flores, 
reciten les cançons de 
Lluís Llach amb ritmes 
de moments pausats 
i  profunds i d’altres 
d’intensos i d’emocions 
desbordades.

Dubsound
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El Grup d’Acció Local Noguera Segrià 
Nord participa en un seminari a Estònia
 Des del 19 fins al 23 
de febrer, representats de 
Grups d’Acció Local (GAL) 
Leader Pirineu Occidental, 
Consorci Alt Urgelll Cerda-
nya, Consorci del Baix Ebre 
Montsià, el Consorci GAL 
Noguera Segrià Nord i un 
representant d’ARCA  (As-
sociació d’Iniciatives Rurals 
de Catalunya) juntament 
amb altres GAL de Portugal 
i Finlàndia van participar al 
seminari sobre cooperació 
organitzat pel GAL estonià 
Peipsi-Alutaguse.
 El programa del semina-
ri comptava amb una sessió 
de presentació de projectes 
Leader, una sessió de co-
neixement de la cultura i 
les tradicions estonianes, i 
visites a iniciatives d’aquell 
territori que han estat sub-
vencionades amb els ajuts 
Leader. 
 Els grups visitants així 
com l’amfitrió van presen-
tar la seva zona d’actuació 
i els projectes en els quals 
estan treballant. Pel que fa 
a la cooperació catalana es 

van exposar els projectes 
Odisseu, Leader Natura, 
Gratitud Pallars, Custòdia 
per Desenvolupament i 
Futurs Emprenedors Rurals 
(FER).
 Una de les visites va 
ser a escoles d’Estònia que 
han implementat el pro-
jecte FER, coordinat a Ca-
talunya pel Consorci GAL 
Noguera Segrià Nord. Les 
escoles participants estan 
satisfetes dels resultats 
aconseguits i han palesat 
la voluntat de continuar 

Ingrés a l’Arxiu del fons documental de Menàrguens

fomentant l’esperit empre-
nedor entre els més joves 
i posant en valor les opor-
tunitats que ofereix el món 
rural.
 A més a més d’escoles 
d’Estònia, es van mostrar 
interessats en el projecte 
FER un GAL de Portugal i 
per aquest motiu es prepa-
ra una trobada d’àmbit na-
cional i internacional apro-
fitant l’esdeveniment de la 
Fira FER 2020, prevista per 
als dies 10 i 11 de juny de 
2020 a Balaguer.

 Un any més el Consell 
Comarcal de la Noguera 
ha col·laborat amb els 
ajuntaments i associacions 
de dones de la comarca 
per commemorar el 8 de 
març, Dia Internacional de 
les Dones.
 D e s  d e l  S e r v e i 
d’Informació i Atenció a 
les Dones de l’Àrea de 
Serveis Socials del Consell 
Comarcal de la Noguera 
s’ha ofert a ajuntaments 
i associacions de dones, 
el taller “Saber fa lliures 
les dones”, per poder 
reflexionar, a través del 
diàleg i la realització de 
diferents dinàmiques, 
sobre el paper de les 
dones en l’educació, i 
com l’educació ha estat 
i continua sent una eina 
d’apoderament femení.
A diferents pobles de la 
comarca ja s’ha fet aquest 

La comarca de la Noguera
celebra amb diferents actes el 
dia Internacional de les Dones

Taller organitzat a La Sentiu

taller i en alguns encara 
s’ha de fer. El passat  di-
mecres 4 de març, es va 
fer al Local del Jovent 
d’Àger (organitzat per 
l’Ajuntament), divendres 
6 de març, al Centre La 
Fassina de Montgai (orga-
nitzat per l’Ajuntament), 
dissabte 7 de març, a l’Ofi-
cina Turisme de Tiurana 
(organitzat per l’Ajun-
tament),  dimarts 10 de 
març, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament de Térmens 
(organitzat per l’Associa-
ció de Dones Sant Joan), 
dimecres 11 de març, a la 
videoteca de l’Ajuntament 
de Menàrguens organit-
zat per l’Ajuntament). El 
proper dijous 19 de març, 
a les 18.00 h, a la Sala 1 
d’Octubre de Vilanova 
de Meià (organitzat per 
l’Associació de Dones la 
Coma).

Presentació per part del GAL  Noguera Segrià Nord

El fons documental de l’Ajuntament de 
Menàrguens es troba a l’Arxiu Comarcal

 Ingressa el fons docu-
mental de l’Ajuntament 

de Menàrguens a l’Arxiu 
Comarcal de la Noguera. 

Amb aquest, ja són vint-i-
vuit els municipis de la co-
marca de la Noguera que 
tenen signat conveni per 
a la custòdia del seu fons 
històric a l'Arxiu Comarcal 
de la Noguera
 A partir d'ara, des de 
l'Arxiu s’encarregaran de 
conservar i també de fer 
accessible aquest fons, 
amb el seu inventari i digi-
talització, a fi que tant els 
estudiosos com els ciuta-
dans en general el puguin 
consultar i conèixer pre-
sencialment a l’Arxiu o en 
línia des de casa.
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4a Trobada de Networking el proper 7 
d’abril al Casal de Lapallavacara

 El proper dia 7 d’abril 
tindrà lloc la quarta edició de 
la Jornada de Networking, al 
casal Lapallavacara de Ba-

laguer, que es defineix com 
un punt de trobada entre el 
jovent de la comarca que 
busca feina i les empreses 

Cartell de la jornada

del territori, amb l’objectiu 
d’impulsar la incorporació 
del jovent al món laboral i 
cobrir les ofertes de feina de 
les empreses. 
 Aquesta actuació està or-
ganitzada conjuntament per 
l’Oficina Jove de la Noguera i 
el GAL Noguera Segrià Nord.  
Ja s’ha obert el termini d’ins-
cripcions per a les empreses, 
que s’hi podran apuntar fins 
al proper 15 de març a www.
noguerasegrianord.cat o 
adreçant-se al Consorci GAL 
Noguera Segrià Nord.
 El 16 de març s’obrirà el 
corresponent termini per als 
i les joves candidats/es que 
podran fer-ho fins al 31 de 
març a www.noguerajove.cat 
o adreçant-se l’Oficina Jove 
de la Noguera.
 El programa preveu la 
presentació de les empreses 

Prèviament a la jornada es faran dos sessions
formatives, una per empreses i l’altra per a joves,
per donar-los eines per afrontar la trobada amb èxit

inscrites i les ofertes de feina 
disponibles; les speed mee-
tings, rondes d’entrevistes 
individuals entre empreses 
i joves demandants de fei-
na; un espai informal d’in-
teracció i entrevistes amb 
profunditat o dinàmiques de 
grup entre les empreses i les 
persones candidates. 
 Prèviament a la jornada, 
es faran dos sessions forma-
tives, una per a les empreses 
i l’altra per als joves, per 
donar-los eines per afrontar 
el Networking amb èxit. 
 La Jornada de Networ-

king s’inclou en el projecte 
Odisseu, que incentiva el 
retorn dels joves al món rural 
fomentant la seva incorpora-
ció al món laboral i el seu ar-
relament a la comarca. Està 
desenvolupat conjuntament 
Oficines joves i Grups d’Ac-
ció Local i finançat per la 
Direcció General de Joventut 
del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, el 
Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació i el Fons Europeu 
Agrari de Desenvolupament 
Rural. Casal Lapallavacara
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L’Escola Alfred Potrony de Térmens duu a 
terme un projecte sobre el canvi climàtic
 A principis del mes de 
març, l’Escola Alfred Po-
trony de Térmens ha dut 
a terme el projecte inter-
disciplinari: Implica’t +, 
un projecte sobre el canvi 
climàtic.
 Al llarg de la setmana 
els nens i nenes van realit-
zar diferents activitats, aca-
bant amb una performance 
per mostrar a les famílies la 
feina feta i demanar la seva 
implicació.
 Entre les activitats van 
fer uns tallers sobre gestió 
de residus amb tècnics del 
Consell Comarcal de la No-
guera. Un grup d’alumnes 

van crear, gravar i editar una 
campanya per la recollida 
de piles. En la performace, 

Un moment de la performance

es representaven les evi-
dències del canvi climàtic i 
llegiren el decàleg.

 El proper diumenge 22 
de març els veïns i veïnes 
de Montgai celebren la 
37a edició de la Matança 
del Porc amb la finalitat 
de recordar la feina que 
antigament, a l’hivern, es 
feia a les cases de pagès 
per la supervivència de la 
família durant l’any.
 La plaça Prat de la 
Riba s’omple de graelles 
per cuinar el  porc i 
elaborar el tradicional 
mandongo, que es farà 
el dissabte per la tarda.
 Diumenge al mati, a 
partir de les 9 h es farà 
un esmorzar, a base de 
pa torrat, arengada i vi 
per un euro. Mentre els 

El proper diumenge 22 de març 
la població de Montgai celebrarà 
la XXXVII Matança del Porc

Imatge de l’any passat

cuiners elaboraran el 
dinar, l’AMPA de l’Escola 
La Colomina vendrà 
orelletes per recaptar 
diners. A les 12 h es farà 
una missa i a les 14 h es 
farà  dinar popular a base 
de fesols, llonganissa i 
botifarra.
 Després de dinar es 
farà ball a càrrec del Sr. 
Josep Maria.

Recollida del premi

Premi al torneig First Lego League per 
l’Institut Ermengol IV de Bellcaire

 El passat dissabte 29  de 
febrer, l’Institut Ermengol IV 
va participar en el torneig de 
robòtica First Lego League 

“City Shaper” amb l’equip 
“Community Builders”, for-
mat per alumnat de 4t d’ESO.
 Gràcies al seu Projecte 

“Comunitat Sostenible” i a la 
puntuació aconseguida amb 
el seu robot va guanyar el 1r 
Premi al Projecte d’Innova-
ció.
 Aquest premi és el ma-
jor reconeixement atorgat 
a l’equip que ha marcat la 
diferència amb el seu Projec-
te Científic, aportant idees i 
solucions aplicables al món 
real.

Aquesta competició es 
celebra a Lleida i hi
participen vora 400 
alumnes d’escoles i
instituts de la província

Una festa tradicional 
per reviure la feina 
que es feia antigament 
a les cases per abas-
tar-se per tot l’any
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La Diada Atlètica arriba a la seva 23a 
edició el proper diumenge 29 de març

 L’Ajuntament de Bala-
guer, continua amb l’orga-
nització de la Diada Atlè-
tica; aquest any arribant 
a la 23a edició de forma 
ininterrompuda.
 La prova tindrà lloca a 
la Plaça Mercadal el proper 
diumenge 29 de març, amb 

curses infantils per als de 3 
anys fins als cadets de 16 
anys, amb distàncies espe-
cífiques per cada categoria, 
buscant diversitat entre 
els carrers del casc antic 
i repartint horari al llarg 
de la jornada de matí. En 
especial, destacar la inicia-

tiva d’ampliar les activitats 
esportives de la jornada, 
aprofitant l’activitat i la dia-
da per commemorar el dia 
mundial de l’activitat físic i 
l’esport. En aquesta jornada 
s’inclourà una macro orga-
nització a càrrec de clubs 
esportius locals, centres i 
gimnasos privats i també la 
iniciativa de l’administració 
pública per animar a tothom 
a gaudir de l’esport i l’activi-
tat física.
 També es recupera la 
cursa trenkkmes, cursa de 
5km que l’edició anterior va 
inaugurar el Club Esportiu 
l’Estel per commemorar 
el seu 25e aniversari i que 
la Paeria, sota la seva col-
laboració i gestió, ha re-
conduït per tal que sigui el 
referent de la jornada en les 
curses per adults.

 El passat 8 de març la 
confraria de Setmana Santa 
de Balaguer va assistir a 
la trobada de Confraries i 
Bandes de Setmana Santa 
de Catalunya. L’acte va tenir 
lloc a la plaça de toros de 
Tarragona. L’associació 
balaguerina va poder 
promocionar la processó 
de Divendres Sant i els 

La Confraria de Setmana Santa 
participa en una trobada

La trobada va ser a Tarragona

recursos monumentals i 
museístics de Balaguer. 
 L’acte va ser organitzat 
per l’associació Andacat 
a m b  l ’ o b j e c t i u  d e 
promocionar els diferents 
estils musicals de la 
Setmana Santa catalana 
com també per exposar les 
diferents realitats del món 
confrare a Catalunya.

Diada Atlètica de l’any passat
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Un alt funcionari del 
ministeri, respectable i 
casat, rep una carta es-
crita amb tinta blau pàl-
lid. La lletra és femenina. 
Breument i amb molta 
formalitat, la carta li de-
mana ajut per a un noi. 
Aquella petició revifa els 
records d’un amor an-
tic i fa trontollar la vida 
d’home acomodat que 
havia farcit de cinisme 
la seva posició. Precisa 
i perfecta, aquesta obra 
de Franz Werfel, un dels 
grans autors vienesos de 
l’època d’entreguerres, 
amb l’auge del nazisme 
i el començament de la 
persecució als jueus en 
el país veí, és la història 
d’un trasbals i una traïció 
a la Viena del 1936, però 
també és una novel·la so-
bre la mala consciència i 
els remordiments i un co-
miat amarg de la ciutat i 
de tota la civilització cen-
treeuropea que es desfà.
 És un retrat de la so-
cietat que va permetre o 
alentar l’ascenció del na-
zisme, dels tres personat-
ges principals qui hi sur-
ten i dels seus sentiments 
i actituds, dels polítics i 
funcionaris corromputs, 
de l’antisemitisme de la 
societat...

 L’Hortènsia i la Ma-
rion són dues veïnes 
octogenàries d’un barri 
benestant ple de buguen-
víllees de Ciutat del Cap, 
a Sud-àfrica. Marion és 
una dona blanca, ja vídua 
que ha viscut una carrera 
brillant com a arquitecte 
i ha estat mare de família 
nombrosa. L’Hortensia és 
l’única dona negra que 
viu al barri, d’una exitosa 
carrera com a dissenya-
dora, qui perd el seu ma-
rit Peter, després d’una 
llarga malaltia. Totes 
dues dones van viure car-
reres d’èxit en la joventut, 
ara, ja vídues, assisteixen 
a les reunions de l’As-
sociació de Veïns, com-
parteixen una hostilitat 
mútua i són obertament 
rivals des de fa vint anys. 
Cadascuna té un passat 
amb secrets, decepcions 
i dubtes; i cadascuna té 
alguna cosa que l’altra 
desitja profundament. 
Però un dia, uns esde-
veniments inesperats 
forçaran l’Hortensia i la 
Marion a entendre’s, i 
una espurna d’amistat 
amenaçarà de dissoldre 
la seva amargor. Podran 
construir una amistat 
veritable o és massa tard 
perquè canviïn?
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Una lletra femenina de 
color blau pàl·lid
Autor: Franz Werfel
Gènere: Novel·la

 Farcits, rostits, reco-
berts de caramel… La 
Bruixa del Bosc ha inven-
tat mil i una maneres de 
cuinar nens i nenes.
 Durant un picnic, els 
germans Hans i Greta, no 
aconsegueixen trobar al 
seu pare i acaben perduts 
i morts de gana, però afor-
tunadament arriben a una 
caseta molt bonica i és 
de xocolata... El que nosa 
ben és que a dins els es-
pera una bruixa i ella de 
seguida prepara les olles 
i les cassoles per provar 
una recepta nova. Es po-
dran escapar de la bruixa 
més dolenta de tot el reg-
ne?
 Nous personatges 
apareixeran en aquest 
conte que és una nova 
versió, una alternativa 
del clàssic dels Germans 
Grimm que de ben segur, 
sorprendrà els petits lec-
tors, on es destaca sobre-
tot un toc d’humor.
 El final del llibre és 
un final feliç, ja que els 
nens si que es retroben 
amb el pare, però aquest 
decideix portar-los a fer 
una visita a l’odontòleg 
després de menjar tants 
dolços a la caseta de la 
bruixa, una història diver-
tida i educativa.

La veïna del costat
Autor: Yewande
Omotoso
Gènere: Novel·la

La recepta de Hans i 
Greta
Autor: Mar Ferrero
Gènere: Infantil (+5)

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

Indesinenter

Runa viva

Antigues veus ressonen al castell
i parlen 
de com el lloc va ser ignorat
i encara ho és avui.
  
D’enmig d’un buit immens,
censuren a tothora que s’alcessin 
per sobre de la història,
bassals al seu damunt.  

Recorden insistents,
el dret que li pertany per sempre més,
de ser durant molts anys bressol i llar,
de comtes i de reis.

La història és immortal.
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Els balaguerins Saüc acaben la seva gira 
amb dos festivals de referència
 El grup balaguerí de rock 
dur i metal alternatiu Saüc 
es troba immers en la seva  
primera gira arreu del territori 
català amb més d’una desena 
d’actuacions per diferents 
sales i festivals. 
 Entre aquestes, destaca 
aquest mes de març la par-
ticipació el dia 21 al festival 
MetalCatFest III a la ciutat 
de Barcelona, on comparti-
ran escenari amb tres de les 
bandes més prometedores 
de l’escena rock dur cantada 
en català; i una setmana des-
prés, el 28 de març, l’actuació 
a la 2a edició del Makot Rock 
d’Alguaire, festival on van ser  
seleccionats entre més d’una 

vintena de bandes lleidatanes.
 Un cop acabada la gira 
a finals de maig , el grup es 
centrarà  durant l’estiu en la 

Saüc

gravació del seu primer disc 
d’estudi al Nomad Studio, i 
es preveu que surti aquest 
setembre.

 La Coral de Sant Josep 
de Tàrrega, comença una 
gira benèfica pel territori 
d e  p a r l a  c a t a l a n a , 
sota la direcció d’en 
Carles Fortuny,  amb 
la col·laboració de la 
c o r a l  M o d u l a n t  d e 
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, 
j u n t a m e n t  a m b  l a 
col·laboració de la Coral 
Modulant de l’Escola 
Municipal de Música de 

La Coral Sant Josep porta
l’espectacle musical Sobreviuré 
el 22 de març al Teatre

Coral Sant Josep

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.
 “Sobreviuré” és una 
història fictícia a ritme 
de clàssics del rock del 
segle XX versionats i 
adaptats en català per a 
conjunt coral.
 Els preus de les en-
trades seran populars i 
la recaptació es desti-
narà íntegra a entitats 
benèfiques locals. A la 
ciutat de Balaguer els 5 
euros d’entrada aniran a 
parar a ACIM (Associació 
Catalana de la Infància 
Maltractada).

Captura pantalla de la seva nova web

El Centre Excursionista de Balaguer
renova la seva pàgina web

 El Centre Excursionista 
de Balaguer estrena nova 
web (www.cebalaguer.cat). 
Una web senzilla i atractiva, 
on s’han ampliat continguts 
informatius relatius a l’Entitat, 
per qui està format, l’agenda 
d’activitats, informació de les 
llicències de la FEEC, fotogra-
fies de les diferents sortides, 
publicació de notícies vincula-
des al CEB, informació relati-
va a lloguer de material, i con-
tacte. També s’hi pot trobar 
l’enllaç a la revista Congost.
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 El Cudós Consultors 
va guanyar a la pista del 
cuer, el Reus Deportiu el 
passat 1 de març, per 31-
105. Ja des de l’inici les 
balaguerines van imposar 
un ritme superior i van 
escapar-se al marcador, 
fent impossible la gesta 
de les locals.
 La jornada següent, 
del 7 de març, el Balaguer 
tornava a guanyar al BF 
Viladecans B, per 70-66 
amb un partit ofensiu el 
que es va a viure al 1r 
d’Octubre, on els atac es 
van imposar a les defenses 
en un partit que es va 
decidir en els instants 
finals del matx.
 E l  B a l a g u e r  v a 
començar mostrant la seva 
superioritat davant el BF 
Viladecans, mostrant un 
bon joc ofensiu però amb 

El Cudós Consultors CB Balaguer 
amb dos victòries seguides en els 
darrers partits disputats

Cudós Consultors CB Balaguer

mancances defensives 
que feien que malgrat 
marxar en el marcador 
per 8 punts de diferència, 
el Viladecans es tornava 
a enganxar i s’arribaria al 
descans amb un ajustat 
32-36.
 En un millor últim 
període, les balaguerines 
van aconseguir arribar a un 
final ajustat, on van poder 
sumar dos bons atacs 
i dues bones defenses 
que van permetre la 13a 
victòria de la temporada i la 
permanència matemàtica 
que assegura al Balaguer 
per quarta temporada 
consecutiva a falta de 
sis jornades pel final. 
L’equip té encara algunes 
possibilitats d’aspirar a 
les places de promoció 
d’ascens, malgrat no 
dependre d’elles mateixes.

L’atleta Clàudia Martínez nova promesa 
de velocitat de la província de Lleida

 L’atleta de l’escola d’at-
letisme Pedala.cat,  Clàudia 
Martínez Ros disputarà el 
pròxim 21 de març a Madrid, 
el Campionat d’Espanya de 
pista coberta.
 La Clàudia competirà a 
les disciplines de 60 mts on 
té una marca de 08’00” i als 
300 mts de 42’86”. L’atleta 
balaguerina és una de les 
promeses de la velocitat 
a Lleida. Ha sigut l’única 
atleta en aconseguir les 
mínimes.Clàudia Martínez Ros atleta del Pedala.cat

Arnau Pifarré campió amb la Selecció 
Catalana del Campionat d’Espanya Aleví
 Arnau Pifarré del Club 
Esportiu Natació Balaguer 
formant part de la Selecció 
de Catalunya es proclama  
Campió  d’Espanya de na-
tació Aleví de seleccions 
autonòmiques, seguida de 
les comunitats d’Andalusia 
i Balears.
 El campionat es va ce-
lebrar a finals de febrer i 
principis de febrer, durant 
tres dies intensos de na-
tació a la piscina Parque 
Oeste de Oviedo, Catalunya 
s’ha proclamat Campiona 
d’Espanya en categoria 
aleví i el nedador balaguerí 
ha obtingut grans classifi-
cacions que han ajudat a 

aconseguir aquest nou títol 
per Catalunya.
 Destaquem de l’Arnau 
la 1a posició al relleu 4x200 

Arnau Pifarré

lliures, la 2a posició estatal 
a la prova del 200 esquena 
i la  5a posició en els 400 
estils.
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Algerri va ser l’escenari del lliurament 
de premis de la Lliga Ponent 2019

 Algerri va ser l’escenari, 
el passat divendres 28 de fe-
brer, de la gala de lliurament 
de premis corresponents a la 

Lliga Ponent 2019. L’acte es 
va celebrar al Local Social 
sota l’organització del Club 
Esportiu Atletisme Ponent, 

Foto dels premiats

promotor de la Lliga Ponent, 
i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Algerri i del 
CE Gessers d’Algerri.
 Els premiats en 10 kilò-
metres el podi absolut mas-
culí ha estat encapçalat per 
Sergi Bernaus (Clos Pons 
Thai Runners), seguit de 
Ramon Bosch (CA Borges) i 
Joan Térmens (Cansallebres 
Vallfogona). En l’apartat fe-
mení, la campiona ha estat 
Anna Artal (Amics Atletisme 
Andorra), pel davant de l’an-
terior campiona, Elisa Lladós 
(Clos Pons Thai Runners), i 
de Rosamari Carulla (Logies-
port-La Guineu), campiona 
al 2016 i al 2017.
 Per equips, el Clos Pons 
Thai Runners, format per 
Elisa Lladós, Sergi Bernaus, 
Jorge Morillas i Josep Ma-
ria Bergua, ha estat el cam-

Durant l’acte també es va fer un homenatge al
fotògraf Joan Ramón Tarragó, sent un dels moments 
més aclamats de la jornada de reconeixements

pió en superar del Running 
Blau Peten i del Last Zanka-
da. Pel que fa als corredors 
amb més curses han estat 
Ivan Suàrez (Stargardt Go!) 
i Consol Bosch (Xafatolls). 
 En 5 kilòmetres, en ho-
mes el podi masculí ha 
comptat amb Sergi Nunes 
(Runners Balaguer), que ja 
va ser campió al 2016 i al 
2017, seguit d’Òscar Aran 
(Maiparem Alcarràs) i de 
Gilbert Sanz (Runners Ba-
laguer). En dones, han estat 
guardonades Antonia Ar-
gilés (Clos Pons Thai Run-

ners), que estrena el seu 
palmarès a la Lliga Ponent, 
pel davant de Margot Falip 
(Esports Truga) i de Laura 
Pallejà (CE Aritjol-La Selva 
del Camp). 
 Per equips, triomf tam-
bé del Clos Pons Thai Run-
ners (Antonia Argilés, Gem-
ma Gòdia, Gerard Pijuan i 
Miquel Argilés), en aquest 
cas pel davant del Maipa-
rem Alcarràs i l’Esports Tru-
ga. Els corredors amb més 
curses van ser Albert Dolcet 
i Àngels Sánchez, tots dos 
del Maiparem Alcarràs.Podi femení 10 km
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El proper diumenge es celebrarà el Trail 
Montroig i la Volta al Pantà Sant Llorenç
 El proper diumenge 22 de 
març el Pantà de Sant Llorenç 
serà l’escenari de dos proves  
atlètiques.
 Per una banda el Trail 
Montroig extrem, una cursa 
de muntanya, amb 24,5 km 
i 1.850 metres de desnivell 
positiu, amb hora de sortida 
a  les 08.30 h, i aquest any ofe-
reix un recorregut modificat. 
El Trail Montroig speed, amb 
sortida a les 9 h, el recorregut 
és de 14,5 km i 900 metres de 
desnivell positiu.
 La Volta al Pantà de Sant 
Llorenç, el circuit és circular 
de 8,3 km de distància, amb 
un 100 metres de desnivell 

positiu,  però és apta per a tots 
els públics, no és competitiva.
 El club esportiu balaguerí 

Una edició anterior

Pedala.cat és l’organitzador 
d’aquesta prova de munta-
nya.

 El Sisvial CB Balaguer  
encaixava una derrota 
més en el partit jugat 
el passat 1 de març a 
casa contra el Cafè Ribera 
Alpicat B, per 60-64.
 El partit va ser igualat 
durant pràcticament tot 
el matx, i es va acabar 
decantant pels visitants 
gràcies a la pressió 
defensiva d’aquests i les 
nombroses pèrdues de 
pilotes dels locals.
 En el partit  jugat 
aquest passat diumenge 
dia 8 a la pista del 
Solsona, els balaguerins 
sumaven una victòria molt 
important per augmentar 
els ànims de l’equip. Una 
treballada victòria que 
deixava el marcador a 53-
70.
 El partit va començar 
de cara pels balaguerins, 

Una derrota i una victòria pel 
Sisvial Club Bàsquet Balaguer 
en les dos últimes jornades

Sisvial CB Balaguer

7-15 a la fi del 1r quart, i van 
arribar a una diferència 
de +14 al segon tot i 
que el Solsona va reduir 
distàncies abans d’arribar 
a la mitja part, 22-29. Però 
a l’inici del 3r quart un 
gran parcial dels locals, 
feia que es posessin 
4 punts per sobre del 
marcador. El Balaguer va 
treure l’orgull i el caràcter, 
i gràcies a un altre parcial 
de 0-12, aquest cop dels 
balaguerins, tornava 
a deixar el partit a tal 
i com havia començat 
a la represa, 38-46. A 
l’últim quart, un Balaguer 
molt seriós en defensa i 
pràctic en atac, va saber 
sentenciar el matx.
 La pròxima jornada el 
Balaguer jugarà a casa 
contra el CB. Matadepera 
líder de la classificació.

Per 4rt any consecutiu es celebra el
Circuit Juguem al Club Tennis Balaguer

 El passat 28 de febrer es 
va celebrar per 4rt any con-
secutiu una nova prova del 
circuit JUGUEM de Tennis, 
d’àmbit formatiu i lúdic, al 
Club Tennis Balaguer. Una 
activitat organitzada per Fer 
Play, amb èxit de participa-
ció, amb més de 30 nens i ne-
nes inscrits de 9 a 12 anys de 
diversos clubs de la provín-
cia de Lleida, que van gaudir 
d’una tarda de jocs i partits 
per a fomentar la pràctica del 
tennis iniciant-se en l’entorn 
de la competició.

Participants al torneig 
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Neix la Lliga Ponent BTT un circuit de 
marxes per la província de Lleida
 El Club Esportiu Atle-
tisme Ponent i Iter5 han 
impulsat una nova iniciativa 
en què, sota el nom de Lliga 
Ponent BTT, creen un circuit 
de marxes ciclistes de Llei-
da, en la qual, de moment, 
s’hi integren la Xallenge 
David Duaigües d’Almatret, 
la BTT Montmaneu 494 de 
Seròs i la BTT Secans de la 
Noguera d’Algerri.
 El nou circuit neix amb 
el mateix esperit que la 
Lliga Ponent de curses at-
lètiques populars, és a dir, 
amb el repte d’esdevenir 
un element aglutinador de 
l’activitat, un espai d’in-
tercanvi i de col·laboració 
dels organitzadors en base 
a la seva experiència i un 
punt de trobada de tots els 
aficionats als ciclisme de 
muntanya, que d’aquesta 
manera comptaran amb 
el valor afegir i l’al·licient 
que suposa que hi hagi un 

reconeixement final al seu 
esforç.
 De fet, el format serà 
molt similar a la de la Lliga 
Ponent d’atletisme, que des 
de fa anys gestionen també 
el Club Esportiu Atletisme 
Ponent i Iter5. Així, la nova 
Lliga Ponent BTT estarà 
oberta a tots els ciclistes 
que participen en qualsevol 
de les marxes ciclistes que 

Imatge de la sortida de la Xallenge David Duaigües

conformen el circuit: la 
Xallenge David Duaigües 
(amb recorreguts de 41 i 22 
kilòmetres), la BTT Mont-
maneu 494 (63 i 30 km)BTT 
Secans de la Noguera (63, 
35, 15 i 10 km). 
 La Xallenge David Duai-
gües es va celebrar aquest 
passat diumenge, mentre 
que la BTT Montmaneu 494 
està prevista pel 22 de març 
i la Secans de la Noguera 
pel 29 de març.
 Hi haurà cinc categori-
es: F-Júnior / M-Júnior (20 
anys o menys), F-Sènior 
/ M-Sènior (entre 21 i 40 
anys), F-40 / M-40 (entre 
41 i 50 anys), F-50 / M-50 
(entre 51 i 60 anys) i F-60 / 
M-60 (més de 60 anys). Per 
puntuar, caldrà participar en 
un mínim de tres marxes del 
calendari.
 La marxa d’Algerri ja és 
la segona edició que es ce-
lebra el proper 29 de març.

 El Balaguer Piera 
Ecoceràmica segueix 
intractable tant en els 
partits jugats a casa com 
en els que juguen a fora.
 A principis de març 
es va imposar a l’equip 
gallec de l’Autoescuela 
Cinania per 4 a 2.
 Natalya Prosvirnina 
es va imposar a la xilena 
Lucero A. Ovelar per 3 a 
1 i a Maria Pena per 3 a 
0, Svetlana Bakhtina va 
guanyar també Maria 
Pena per 3 a 0 i Laura 
Rodríguez pel mateix 
resultat,  mentre que 
Anna Biscarri va cedir 
e ls  seus  dos  punts 
davant Laura Rodríguez 
per 0 a 3 i davant Lucero 
A. Ovelar per 1 a 3.
 El Balaguer Piera 
E c o c e r à m i c a ,  q u e 

Nova victòria per les jugadores 
del Balaguer Piera Ecoceràmica 
sobre el Cinania de Galícia

Balaguer Piera Ecoceràmica

segueix al capdavant de 
la classificació general 
de manera destacada, 
amb disset encontres 
jugats i guanyats, i amb 
sis punts d’avantatge 
s o b r e  e l  s e g o n 
classificat, rebrà a un 
ETM Torrelavega molt 
reforçat en la segona 
volta de la lliga, aquest 
proper diumenge dia 
15 de març a les 11h 
a la pista del Molí de 
l’Esquerrà.

Cartell de la marxa d’Algerri

Aquesta competició es 
celebra a Lleida i hi
participen vora 400 
alumnes d’escoles i
instituts de la
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

 Ara fa més de deu 
anys, quatre dones lliu-
res i molt diverses vam 
imaginar-nos com seria 
una associació compos-
ta per persones de dife-
rent cultura, procedèn-
cia i religió. Vam dirigir 
les nostres mirades en 
allò que compartíem, 
en les similituds que te-
níem i vam crear Dona 
Pas, una associació de 
dones solidàries que 
lluiten per la igualtat, 
l’apropament i el conei-
xement entre cultures.
 Nosaltres sempre 
hem pensat que la dife-
rència ens enriqueix, ens 
ajuda a obrir la ment, 
ens ensenya valors com 
la comprensió i la tole-
rància i ens ajuda en la 
tasca d’entendre que 
hem de conviure en un 
món on existeixen mol-
tes realitats i persones 
amb parers molt dife-
rents. La diversitat ens fa 
viatjar a indrets llunyans 
sense moure’ns del lloc.
 Com seria la societat 
actual si sabéssim apro-
fitar tot allò que podem 
aprendre de nou? Nosal-
tres no volem tenir por, 
esperar que algú ens 
solucioni la convivència, 
o, el que es pitjor, jutjar 
l’altre.
 Una paraula, lliber-
tat: la veritat és que on 
acaba la llibertat d’una 
persona comença la lli-
bertat de l’altra. L’ús del 
hijab per a algunes do-
nes musulmanes és una 
elecció lliure. Per aques-

Dones lliures i solidàries
simplement
Associació de dones solidàries Dona Pas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ta raó a Dona Pas cre-
iem que no han de ser 
discriminades per raons 
socials, culturals o religi-
oses.
 Catalunya és laica, 
però som lliures de dur 
símbols i celebrar públi-
cament actes religiosos 
o actes organitzats per 
entitats religioses dins 
els establiments públics.
 Som dones i homes 
activistes lliures, que 
defensem la llibertat de 
pensament i d’acció res-
pectuosa amb la dignitat 
dels altres en tots els 
vessants d’expressió hu-
mana: rebutgem la dis-
criminació i el racisme, 
rebutgem la violència 
de gènere i els masclis-
mes, rebutgem l’ús de 
la religió per interessos 
polítics, econòmics i per 
fanatisme, rebutgem els 
abusos de poder i de 
submissió de la dona, 
rebutgem els assassi-
nats i les guerres, rebut-
gem les violacions dels 
drets humans, rebutgem 
la manipulació dels mit-
jans de comunicació i 
de les xarxes socials, 
rebutgem les faltes de 
civisme en totes les se-
ves formes, i rebutgem 
que cada dona no pugui 
decidir per ella mateixa.
 Dona Pas va néixer 
amb la convicció que 
algun dia un altre món 
seria possible, un món 
més amable, un món 
més just, un món més 
lliure... i ho hem de fer 
entre tots.

No al tancament.
Col·lectiu Des de baix Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Es va obrir la llum! 
La societat balaguerina 
va constatar que hi ha 
centres escolars amb 
una alta concentració 
d’alumnes socialment 
desfavorits. Però aques-
ta llum s’ha obert sense 
ser-ne conscients. Més 
aviat ha sigut una errada 
administrativa típica del 
nostre sistema burrocrà-
tic. Li diuen filtració. De 
sobte la ciutadania ba-
laguerina s’assabenta, 
a cop de premsa, que la 
Paeria i el Departament 
d’Ensenyament s’han 
rifat el tancament de 
l’escola Àngel Guimerà. 
Com qui no vol la cosa. 
Un despropòsit adobat 
amb un concepte de 
doble fil, escortat per la 
doble moral de la nostra 
societat postmoderna: 
La Segregació.
 Doncs obrim el de-
bat. Sí, l’Àngel Guimerà 
és una escola segrega-
da, i aquesta segregació 
és un dels factors que 
explica les desigualtats 
en funció de l’origen so-
cial. Llavors, en quina 
mesura el tancament de 

l’escola garantirà que 
aquest «factor» no es re-
produeixi? 
 Primer parlem del 
“No tancament”. Perquè 
les famílies de l’escola 
Àngel Guimerà partici-
pants a les assemblees 
contra el tancament de 
la seva escola són ta-
xatives: Elles no senten 
que l’escola sigui segre-
gada. Ens preguntem: 
aquestes persones de 
Balaguer no mereixen 
ser escoltades? Escol-
tar és no segregar. Va-
lorar les veus és posar 
en joc l’ALTERITAT. Un 
concepte imprescin-
dible per trencar amb 
la segregació. Perquè 
en el silenci social dels 
més vulnerables és on 
creix i s’elabora la «te-
muda» segregació de la 
societat. L’escolta activa 
i l’alteritat hagueren es-
tat un bon plantejament 
inicial dels qui governen 
amb el lema a prop teu.
 En segon lloc, darre-
re la segregació esco-
lar hi ha la segregació 
socioeconòmica i resi-
dencial. La primera no 

desapareixerà sense 
l’aplicació de políti-
ques socials i econò-
miques que afrontin 
la pobresa. I en aques-
tes polítiques sí que 
hi tenen molt a fer la 
Paeria i el Govern de 
la Generalitat. El tan-
cament de l’escola no 
només no és garantia 
de final de la segrega-
ció sinó que, a més a 
més, la ciutat de Ba-
laguer malbarata una 
línia d’escola pública.
 Des del col·lectiu 
Des de baix Balaguer 
considerem un des-
propòsit la forma en 
què el govern de la Pa-
eria ha encarat aques-
ta problemàtica. La so-
lució no és fàcil, però 
aquesta passa per es-
coltar totes les veus. I 
sobretot per entendre, 
com a societat, que 
no hi ha cap solució 
màgica a curt termini 
i que qualsevol d’elles 
passa necessàriament 
per la implicació de to-
tes i tots.

-----------------------------------
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¿Crisi climàtica?
Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ja fa dies que no paro 
de preguntar-me si re-
alment tots aquells que 
emeten sàvies opinions 
envers la crisi climàtica, 
el canvi climàtic o com 
sigui que s’anomeni, di-
uen la veritat. I la veritat 
és que m’oloro que ni 
els uns ni els altres ens 
estan dient allò que real-
ment passa sobre el Pla-
neta Terra. Si és veritat 
que els homes, la raça 
humana em vull referir, 
som els principals culpa-
bles del canvi climàtic, 
uns vull proposar una 
fórmula matemàtica; i 
disculpeu-me si resulto 
un plom:
 - Al món hi som 
7.200.000.000 de perso-
nes. Dit en paraules: set 

mil dos-cents milions. 
Ara, lector, imagina que 
ens col·loquem tots, l’un 
al costat de l’altre, ocu-
pant cada persona un es-
pai d’un metre quadrat, 
suficient per a que des de 
la teva posició no puguis 
tocar la mà de la persona 
que hi ha al teu costat, a 
no ser que ambdós es-
tireu els vostres braços 
al màxim. La superfície 
que ocuparia tota la raça 
humana col·locada jun-
ta seria més o menys la 
Província de Tarragona. 
Insignificant oi? Compa-
rat amb la superfície del 
Planeta Terra és com el 
cap d’una agulla en un 
camp de futbol.
 - Ara farem el mateix 
amb els cotxes. Hi ha 

1.320.000.000 cotxes al 
món. En paraules, mil 
tres-cents milions de cot-
xes. Fem ara l’exercici: 
col·loquem-los tots l’un al 
costat de l’altre amb es-
pai de sobres per obrir les 
portes de dos cotxes situ-
ats junts. La superfície 
ocupada seria, calculant 
10 metres quadrats per 
cotxe, 13.200 kilòmetres 
quadrats, equivalents a 
la suma de la superfície 
de Girona més Barcelona 
i sobraria tot l’Empordà i 
la Garrotxa.
 ¿Sabies, lector, que un 
vaixell de creuer que fa 
un recorregut per la Me-
diterrània d’una setmana 
contamina en aquesta 
setmana més que tots 
els cotxes de Barcelona 
en un any? ¿Tens idea 
de quants grans creuers 
estan en aquest precís 
moment recorrent els 
oceans del món? 

 Acabem de veure que 
totes les persones del 
món més tots els cotxes 
del món ocupen amb 
prou feines dues terceres 
parts de l’extensió de Ca-
talunya. Territori de gran 
estima per a tots nosal-
tres però, acceptem-ho, 
insignificant si el com-
parem amb l’extensió de 
tot el Planeta. No nego 
que el canvi climàtic ja 
és aquí i no ha fet sinó 
començar la seva tasca 
destructora. És una obvi-
etat i per tant innegable, 
però, pregunto: ¿tenim 
els humans tota la cul-
pa? ¿No t’ha passat pel 
cap la possibilitat que el 
canvi climàtic sigui un fe-
nomen cíclic natural, irre-
versible i inevitable i que 
els humans, simplement, 
l’hem accelerat una mica, 
però que ni nosaltres ni 
els nostres besnets ni 
tataranets podrem rever-

tir-lo? Nosaltres matei-
xos, l’ “homo sapiens”, 
som conseqüència d’un 
canvi climàtic cíclic, com 
assenyala el professor de 
la Universitat Rovira i Vir-
gili Francesc Burjachs.
 I va la darrera pregun-
ta, però abans de fer-la 
he de manifestar que res 
més lluny de la meva in-
tenció de faltar al respec-
te a ningú. I la pregunta 
és: ¿Tu creus, lector, que 
una noia sueca de setze 
anys, amb deficiències 
físiques i intel·lectuals 
evidents es pot conver-
tir per ella mateixa en la 
líder mundial de la lluita 
contra el canvi climàtic, o 
penses com jo que hi ha 
interessos polítics, medi-
àtics i econòmics darrera 
d’aquesta noia, que no 
dubto que té les millors 
intencions, però esta 
sent manipulada desca-
radament?
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El Concurs Dolç de Balaguer que es
celebrarà per Fira Q obert a tothom
 Per sisè any consecutiu 
es durà a terme el Concurs 
de Cuina de Fira Q Balaguer, 
De la nostra terra al plat, 
organitzat per la Paeria, 
l’Associació de Comerciants 
2021 i l’Associació Gastro-
bar. 
 Enguany com a novetat, 
s’escollirà un dolç típic de 
Balaguer, amb la voluntat 
que aquest esdevingui mar-
ca gastronòmica pròpia, i 
que es comercialitzi tant 
en comerços com en els 
restaurants de la ciutat.
 L’objectiu d’aquest con-
curs és escollir un dolç que 
arreu s’associï amb Bala-
guer i  que serveixi per donar 

a conèixer la gastronomia i 
els productes típics del terri-
tori. Aquest producte haurà 
de ser inèdit, casolà, fet amb 

Presentació concurs

productes de proximitat 
i que inclogui la mel. Les 
bases es poden consultar 
al web de la Paeria.

 Aquest diumenge dia 
15, tindrà lloc a Balaguer, 
la catorzena edició del 
trofeu de gimnàstica 
r í t m i c a  C i u t a t  d e 
Balaguer.
 Des de les 9:30 hores, 
el pavelló municipal 
acollirà una competició 
amb la participació de 
gimnastes d’arreu de 
la província de Lleida. 
També hi haurà una 
nombrosa representació 
d’alumnes de l’escola 
municipal.
 La competició es 
realitzarà en la modalitat 
de  con junts  en  les 
diferents categories, des 
de baby’s, prebenjamí, 
benjamí, aleví, infantil, 
júnior i sènior; i en les que 
es mostraran diferents 
modalitats esportives, 
a m b  l a  g i m n à s t i c a 

Aquest diumenge es celebrarà el 
14è Trofeu de Gimnàstica
Rítmica Ciutat de Balaguer

Imatge de l’any passat

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 c làssic  en la 
representació anual i on 
el públic es bolca amb la 
seva actuació.
 Per primer cop el 
circuit es concentra en 
una nova iniciativa del 
circuit escolar, sota la 
tutela de l’UCEC, Unió 
de Consells Esportius 
de Catalunya i amb la 
voluntat de poder registrar 
un circuit homogeni i 
amb bases regulades pels 
principals clubs de la 
província i per l’elevat 
nombre de trofeus que 
s’organitzen temporada 
rere temporada.

Obra Jerusalem

Pere Arquillué i Julio Manrique porten 
“Jerusalem” al Teatre aquest diumenge

 El proper diumenge 
dia 15 de març a les 18h 
es podrà veure l’obra Jeru-
salem al Teatre Municipal 
de Balaguer, de Jezz But-
terworth, dirigida per Julio 
Manrique i protagonitzada 
per Pere Arquillué.
 Un muntatge trans-
gressor que va ser una de 
les obres més vistes del 
passat Festival Grec.
 Les entrades ja estan a 
la venda a entradesteatre.
balaguer.cat
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Un any més es celebrarà a Balaguer la 
setmana del comerç amb diferents actes

 Del 23 al 29 de març, es 
celebrarà la 4a edició de la 
Setmana del Comerç que 
organitza la Generalitat de 

Catalunya i el CCAM (Con-
sorci de Comerç, Artesania 
i Moda de Catalunya). Ba-
laguer es sumarà als actes 

Imatge de la campanya

que es fan a tot Catalunya, 
cada població fa activitats 
diferents pensades per pro-
mocionar el seu comerç, 
així com també activitats 
pels treballadors d’aquest 
sector i un reconeixement 
per ells.
 L’Associació de Co-
merciants ACB, engega la 
campanya “ Tu ens dones 
vida”, aquesta campanya 
es per donar veu i visibilitat 
al comerç de proximitat i 
l’importància que té el tei-
xit comercial a la ciutat de  
Balaguer.
 La compra de proximitat 
també va de la mà de la 
sostenibilitat, a l’evitar l’ús 
de vehicles contaminants, 
i al comprar productes de 
proximitat que, en moltes 
ocasions tenen una clara 
aposta de cara a l’ecologia. 

Es repartirà un díptic explicatiu de la campanya on 
es valoren les compres de proximitat ajudant a
mantenir una ciutat i un comerç viu

Cal destacar que el comerç 
dóna vida a la ciutat, ajuda 
a la neteja dels carrers, que 
estiguin il·luminats i a la 
seguretat, fent una ciutat 
més viva.
 En cloenda a la setmana 
del comerç, el divendres 27 
de març, a l’Hotel Santuari 
Sant Crist, a les 21 hores tin-
drà lloc un sopar col·loqui 
amb una  ponència titulada 
“Ressetegem i reconnec-
tem el nostre comerç” que 
parlarà dels nous hàbits de 
compra, una oportunitat per 
als nostres negocis. Serà a 

càrrec de la Sra. Ada Pulido,  
Diplomada  en Ciències  
Empresarials i especialit-
zada en  l’àmbit de la gestió  
comercial i  el  màrqueting. 
A l’acabar la ponència es 
farà un sopar amb tots els 
assistents i per acabar es 
farà entrega dels diferents 
premis i reconeixements a 
diversos comerços, i enti-
tats de la ciutat.  La festa 
del comerç acabarà amb un 
ball pels assistents.
 Es repartiran piruletes 
per cada compra feta durant 
la setmana del comerç.Conferència divendres 27 a càrrec d’Ada Pulido
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------
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.
-----------------------------------
REPASSOS d’anglès, 
en estudiants de Pri-
mària, ESO i Batxille-
rat. Raó: 698383277. 
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
LA SENTIU DE SIÓ, 
es ven parcel·la urba-
nitzada, 534 m2, amb 
tots els serveis, zona 
residencial. Es pot edi-
ficar 400 m2 de soter-
rani i dos plantes de 
266 m2 cada una. Raó: 
651931779.
------------------------------------

BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
-----------------------------------
OCASIÓ casa en venda 
a Algerri, dos plantes, 
finestres d’alumini, 
calefacció, aire condi-
cionat, 2 hab., 1 bany. 
Preu: 30.000 €. Raó: 
696625575.
------------------------------------
A CAMARASA es ven 
terreny a peu de car-
retera. Rústic, amb 
reg, dos parcel·les 
(aprox. 10.000 m2 cada 
una). Raó: 973446011-
629725009.
------------------------------------
OCASIÓ, pis en venda, 
zona del CAP de Ba-
laguer. Amb 1 bany, 2 
habs. Raó: 973450555.
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, 1 hab., tot 
equipat, llar de foc, a/a, 
bomba de calor. Raó: 
639920281-973447752.
-----------------------------------

SE TRASPASA ca-
feteria/pasteleria en 
Alfarràs. Con salida 
de humos. En pleno 
funcionamiento. Pre-
cio: 12.000 €. Razón: 
606579900.
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a la Pineda, capacitat 
4-6 persones. A 100 
metres de la platja. Dis-
ponibilitat vacances 
Setmana Santa,  ponts 
i temporada d’estiu. 
Raó: 615863086 (trucar 
a partir de les 19 h).
------------------------------------

VARIS
------------------------------------
ASESORAMIENTO 
técnico para nego-
cios de hotelería, 
en dirección ventas, 
dirección compras, 
actualizaciones de 
negocio, trabajo en 
equipo, etc... Telefo-
no: 628132019.
-----------------------------------

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 estabi-
litzador Alko AKS 3004, 
mover, rodes i amorti-
dors nous. Claraboies 
noves, portabicis mar-
ca Fiama (2 bicis), ca-
lefacció 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.
-----------------------------------

SEÑOR JUBILADO le 
gustaría tener com-
pañera para salir a 
bailar y viajar, de edad 
entre 50 y 65 años. 
Total seriedad. Razón: 
646214205.
----------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, adre-
ceu-vos a les nostres 
oficines del c/ Sant Llu-
ís, 36-38 entresol de 
Balaguer. També podeu 
contactar per telèfon al 
973448273 o bé visitant 
el web: www.grocdi-
gital.com on trobareu 
tota la informació. Tam-
bé ens podeu enviar un 
formulari de contacte.
----------------------------------
-----------------------------------
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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

PILAR GINÉ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

TÉRMENS

EVA CAMPIÑEZ 973180037

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

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 12 de març a les 8 de la tarda del 19 de març SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 de març a les 8 de la tarda del 26 de març MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 de març a les 8 de la tarda del 2 d’abril ALDAVÓ

** 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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