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Sumari
En Portada

Continuem a la Fase 1

-------------------------------------------------------------------------------Quan ja en alguns llocs es parla de la proximitat
d’entrar a la Fase 3 de desconfinament en aquesta
pandèmia que ens està ocasionant mots danys, tant
social com econòmicament, a la regió sanitària de
Lleida encara continuem a la primera fase.
Sembla ser que entre aquest maleit virus i la poca
cordura d’alguns ciutadans el famós “seny” queda
en entredit en més d’una ocasió.
Esperem que l’actuació conscienciada de la
majoria acabi per donar-nos pas a la segona Fase.
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>>BALAGUER
# Balaguer presenta el Directori Empresarial, Comercial i de Serveis
Actualment, el sector serveis i el del comerç és el que té més presència en el Directori
# La Paeria millora el servei de borsa de treball i manté una alta activitat
Pel que fa a la prospecció s’ha contactat amb un total de 79 empreses
# Càrites porta durant el confinament somriures a les residències de Balaguer
Un total de 162 somriures, per entregar a les tres residències Sant Domènec, Santa Maria i Comtes d’Urgell, a més
l’Hospital Hestia i el CAP de Balaguer per decorar i donar força i empenta en aquests difícils moments
# La Biblioteca de Balaguer ha reprès el servei de préstec aquest passat dilluns
Les cites es faran cada 10 minuts i l’entrega del material es farà amb una bossa amb totes les mesures de protecció
>>COMARCA
# Nou servei de recollida de restes vegetals per a particular
A partir del 9 de juny, el Consell Comarcal de la Noguera oferirà un nou
servei de recollida selectiva de residus
# La Sentiu estrena el mercat setmanal de l’Esbarzer tots els dimecres
La ubicació del mercat serà habitualment a la placeta del Barber
# Una alumna de 6è de primària de Camarasa guanya el IV Concurs de Cartells Antitabac
El tancament dels centres educatius propiciat per l’estat d’alarma ha provocat un descens del nombre d’originals
presentats en el concurs
# Càrites segueix repartint les targetes moneder per la compra d’aliments.
S’han repartit 101 targetes alimentàries per diferents poblacions de la província de Lleida
>>CULTURA / OCI
# Ma del Mar Bonet i l’InfoK guanyadors del Premi Comte Jaume d’Urgell
Aquesta edició 2020, que s’havia de celebrar el primer cap de setmana
de juny, queda ajornada a la tardor.
# Els comerciants del Centre Històric presenta una nova campanya
La intenció és impulsar el comerç i consum de proximitat a la ciutat
# La Paeria prepara les preinscripcions dels diferents ensenyaments municipals
Les preinscripcions es faran telemàticament i en cas de no ser possible es pot demanar per fer-ho de manera
presencial a la Sala d’Exposicions de la Paeria, havent demanat cita prèvia
# Círculo de Borneo, una formació amb empremta balaguerina ha presentat el seu nou disc
El seu nou disc “Hombre Madre”, podrà trobar-se a les principals plataformes digitals o mitjançant la seva web
# El Centre Excursionista de Balaguer proposa sortides de proximitat
El Centre s’ofereix per informar a qualsevol interessat de les petites
excursions que tenim a tocar de casa, ja que tenim un entorn privilegiat
# Creu Roja La Noguera ha fet moltes intervencions pel Covid-19
S’han atès més de 600 persones a través de 1.141 intervencions
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Es presenta el Directori Empresarial,
Comercial i de Serveis de Balaguer

La Paeria millora el servei de
borsa de treball i manté una alta
activitat en Ocupació

Vora 160 negocis,
professionals, comerços
i empreses de tota mena
ja s’han donat d’alta en
aquest directori

Des de l’inici de
l’estat d’alarma, el servei
de prospecció, orientació
i acompanyament a la
inserció que ofereix la
Pa e r i a d e B a l a g u e r
s’ha mantingut actiu
de manera telemàtica.
Per donar resposta, en
matèria d’ocupació, a les
empreses i a la població en
situació de confinament,
la Paeria de Balaguer
va posar en marxa una
nova eina informàtica
per gestionar la borsa
de treball. Mitjançant la
web www.balaguer.cat les
empreses poden ara donar
d’alta ofertes de feina i
gestionar les candidatures
de les persones inscrites.
Alhora, també via
online, les persones en
recerca de feina poden
registrar les seves dades
i autogestionar la seva

La Paeria de Balaguer va
presentar el passat divendres 22 de maig, el Directori
empresarial, comercial i de
serveis de la ciutat. Es tracta
d’un servei online totalment
gratuït, que ofereix a tots
els agents econòmics de la
ciutat, amb independència
de l’activitat que realitzin, la
possibilitat d’anunciar-s’hi,
i donar així a conèixer els
seus serveis i/o productes
de forma ràpida i senzilla
sobre el mapa de la ciutat.
L’objectiu és, segons
la consellera de Promoció
Econòmica, Ester Guarné,
donar a conèixer de forma
ordenada i atractiva i de la
manera més accessible i exhaustiva possible l’àmplia
oferta comercial i de serveis
de la ciutat de Balaguer i la
seva gran diversitat empresarial.
Feia temps que la Paeria de Balaguer treballava
en l’elaboració d’aquest
Directori però tenint en
compte el moment actual s’ha cregut oportuna
la seva ràpida posada en
marxa, per a la qual s’ha
comptat amb el suport de

Imatge de la presentació

Les inscripcions al Directori es poden fer omplint un
formulari des de la web de la Paeria i en un futur es
podran consultar al web del CEI
les associacions de comerciants i de la Cambra de
Comerç.
Actualment, el sector
serveis i el del comerç és el
que té més presència en el
Directori.
A banda de posar
en marxa el directori en
aquests moments per fer
visible el sector del comerç, la idea és que aquesta eina, el directori, sigui
un element que contribueixi a projectar i fer visible la
riquesa, qualitat i varietat
del teixit econòmic de la
ciutat.
Per inscriure’s al Directori només cal que els interessats omplin el formulari que trobaran a l’adreça

http://www.balaguer.cat/
portal/11/ins_directori.php.
El directori es pot consultar actualment al web de
la paeria http://www.balaguer.cat/portal/11/directori.php tot i que en un futur
també es podrà consultar
al web del CEI, on també
seran presents tots els
aspectes relacionats amb
l’emprenedoria i l’ocupació.
La presentació telemàtica va anar a càrrec de
Jordi Ignasi Vidal, Ester
Guarné, la paera de Promoció, Maria Pau Ortiga,
i representants de les associacions de comerciants
de Balaguer i de la Cambra
de Comerç.

inscripció a les ofertes
publicades.
L’equip tècnic de l’Àrea
d’Ocupació ha realitzat un
total de 432 atencions a les
126 persones que s’han
adreçat al servei durant el
període de confinament.
Pel que fa a la prospecció
s’ha contactat amb un
total de 79 empreses, fent
seguiment de la situació
i, en el cas de necessitats
de personal, mediant per
la gestió de candidatures.
Durant aquest període
25 persones que s’han
adreçat al servei en recerca
de feina han assolit un lloc
de treball, tot i la situació.
Es continuarà
mantenint prioritàriament
l’activitat telemàtica,
no obstant també es
realitzaran atencions
presencials, sempre sota
cita prèvia.

Servei d’Ocupació de la Paeria

P U B L I C I T A T << 5

6

>> B A L A G U E R

Càritas porta durant el confinament
somriures a les residències de Balaguer

Dibuixos a la Residència Sant Domènec

Durant els mesos de
confinament a causa de la
Covid-19, Càritas d’Urgell ha

volgut estar al costat dels avis
i àvies de les residències geriàtriques de Balaguer, donant

suport i ànims, amb l’objectiu de treure un somriure
dels qui més necessitaven
companyia, essent possible
gràcies a la col·laboració de
la gent que ha fet dibuixos,
relats i muntatges de fotos
amb missatges positius.
Un total de 162 somriures, per entregar a les tres
residències Sant Domènec,
Santa Maria i Comtes d’Urgell, a més l’Hospital Hestia
i el CAP de Balaguer per decorar i donar força i empenta
en aquests difícils moments.
S’agraeix la col·laboració de
la gent que ha fet possible
aquest bonic gest.

La Biblioteca de Balaguer ha reprès el
servei de prèstec aquest passat dilluns

Biblioteca de Balaguer

La Biblioteca ha obert
portes aquest passat dilluns
1 de juny, tot i que no ha
estat una obertura al 100%,
ja que s’han fet prèstecs i
devolucions amb cita prèvia,
habilitant un espai a la planta
baixa de l’edifici.
Les cites es faran cada
10 minuts i l’entrega del material es farà amb una bossa
amb totes les mesures de
protecció. Els usuaris poden
consultar el catàleg al web
biblioteques.gencat.cat o bé
trucant a la biblioteca.

La Paeria amplia els espais per
a la pràctica esportiva de
manera individual
La ciutat de Balaguer,
tot i no canviar de fase, el
passat dilluns 25 de maig,
va posar a disposició de
la ciutadania nous espais
oberts alternatius per
a la pràctica esportiva
individual.
Els grans equipaments esportius a l’aire
lliure continuen tots
tancats, a l’espera de
poder entrar en la fase
II, però de moment es
podrà accedir a tots
aquells espais esportius
que permetin la pràctica
d’activitat física en
disciplines individuals,
no impliquin la pràctica
en grup i es pugui evitar
el contacte entre els
practicants.
L’espai de Fitness
del pavelló del Molí de
l’Esquerrà i els dos espais
d’activitat física per la
gent gran de l’avinguda
Jaume I i l’avinguda
Països Catalans, ja són

accessibles amb la
corresponent desinfecció
diària i indicant la
restricció d’aforament
en cada un dels espais. La
pista de skate de Països
Catalans també s’ha
habilitat amb aquestes
mesures i se’n limitarà
rigorosament el seu ús.
L’ à r e a d ’ E s p o r t s
de la Paeria preveu un
augment significatiu de
la demanda d’ús dels
equipaments un cop es
pugui entrar en fase II. De
fet, molts clubs federats
han sol·licitat reprendre,
amb les mesures
pertinents, la seva
activitat esportiva en les
instal·lacions municipals,
i des de l’Àrea d’Esports
s’està parlant amb tots
els usuaris i clubs, per
atendre les necessitats i
cobrir amb les màximes
garanties sanitàries i de
seguretat que pertoquen
per a la següent fase.

Pista d’skate de l’Avinguda Països Catalans
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Càritas segueix repartint les targetes
moneder per la compra d’aliments
Ja s’han repartit 101 targetes alimentàries per
diferents poblacions de la província de Lleida per a
famílies afectades pel Covid-19
La situació crítica de
moltes persones, de famílies on conviuen infants,

Local de Càritas a Balaguer

persones sense feina i sense ingressos i també gent
gran, urgeix la intervenció

de Càritas lliurant a les
famílies, targetes moneder
per comprar aliments als
comerços.
Continuant amb el projecte de targetes bàsiques
de compres d’aliments,
iniciada fa dos anys i que
arran del Covid-19 ha hagut
d’augmentar per tres el
pressupost que s’hi destinava, des del passat mes
de març Càritas d’Urgell, al
llarg del territori del Bisbat
d’Urgell, ha repartit a les
famílies que ho han necessitat targetes moneder per
tal que puguin comprar
aliments.
Durant aquest període
s’han entregat un total de
101 targetes d’aliments
per un valor de compra de
26.904,56 €. La previsió de
Càritas d’Urgell és la de

Targetes moneder

repartir una última tongada
d’ajuts extraordinaris per tal
de no deixar a les famílies
en aquesta situació en la
qual ens trobem ara, on les
necessitats s’han triplicat.
Càritas d’Urgell té com
a objectiu primordial, en
aquesta situació de crisis
social, provocada per la
pandèmia del COVID-19,
de no deixar ningú enrere
en els seus drets socials i
atendre especialment els
més vulnerables per això a
part dels ajuts alimentaris
mitjançant aquestes targe-

tes, també s’ha donat més
de 23.000 euros entregats
en ajudes a lloguers, subministrament i ajudes de salut,
només tenint en compte
aquest període de 2 mesos.
Durant el temps de
pandèmia s’han destinat
50.000 € i es preveu que la
situació que estem vivint
farà que aquest import en
ajudes augmenti tant com
el número de persones que
precisaran aquesta ajuda.
Qui vulgui fer donatius
ho pot fer a travès del web
caritasurgell.cat
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La Noguera té nou servei de recollida de
restes vegetals per a particulars
A partir del 9 de juny, el
Consell Comarcal de la Noguera oferirà un nou servei
de recollida selectiva de
residus.
Es tracta d’un servei que
recull les restes vegetals i de
poda generades per persones particulars que s’ha posat en marxa atès que des de
l’Àrea de Residus del Consell
Comarcal s’havia detectat un
augment d’aquest tipus de
restes.
Finalment, s’ha decidit
fer un servei de recollida
porta a porta, cada dimarts
(no festiu) a la tarda. Per
utilitzar-lo, cal demanar-lo
prèviament per whatsapp
al 680 200 744 amb el text
“Recollida fracció verda /
nom i cognoms / adreça /
municipi”, fins a les 13.00 h
del divendres.
Un cop sol·licitat el servei
dins d’aquest termini, les
restes es poden dipositar

Cartell del servei de recollida

entre dilluns al vespre i dimarts a les 12.00 h, al costat
de la porta de casa, mai
al costat dels contenidors,
sense que interfereixin el
pas de vianants o vehicles.
Per facilitar la recollida, les
restes de gespa, herbes,
fulles i flors es deixaran en
bosses d’escombraries lligades (preferiblement de 80
l i biodegradables) amb un

Consell Comarcal de la Noguera

màxim 10 kg per bossa; i les
restes de poda i branques es
lligaran en feixos d’un màxim
de 1,20 m de llarg i 10 kg.
Les bosses o feixos que
no continguin restes vegetals
no es recolliran (per exemple,
terra, pedres, testos i runa),
com tampoc les restes de
tales d’arbres i troncs, que
s’han de portar a les deixalleries de Balaguer o d’Artesa
de Segre.
Aquest servei s’adreça a
particulars, les empreses de
jardineria han de continuar
gestionant les seves restes
portant-les a la deixalleria, i
es va oferir a tots els ajuntaments de la Noguera. De
moment es prestarà fins a
l’octubre de 2020.
Per contactar amb el
Servei de Recollida i Gestió
de Residus truqueu al 680 200
744 o al 973 448 933 (extensió
2) o per correu electrònic
residus@ccnoguera.cat.

Una alumna de 6è de primària
de Camarasa guanya el IV
Concurs de Cartells Antitabac
Un cartell elaborat
per una alumna de 6è de
primària de l’escola Dos
Rius de Camarasa, sota
el pseudònim de Càrlix,
ha resultat el guanyador
del IV Concurs de Cartells
Antitabac i serà la imatge
de les campanyes
institucionals comarcals
contra el consum de tabac
dels propers mesos.
El tancament dels
centres educatius
propiciat per l ’est a t
d’alarma ha provocat
un descens del nombre
d’originals presentats
en el concurs. Davant
d’aquesta situació,
l’organització, integrada
per la Mesa de Salut
Jove de la Noguera i
coordinada per l’Oficina
Jove del Consell Comarcal
de la Noguera, ha decidit

declarar desertes dues
de les categories del
concurs (la d’alumnes
d’Educació Secundària i
la de Batxillerat i Cicles
Formatius) i només ha
mantingut la categoria
per a alumnes d’Educació
Primària.
Els premis del
certamen també s’han
vist alterats per la crisi
sanitària. En aquesta
edició, l’original
guanyador s’ha endut
un premi consistent en
material escolar, mentre
que la resta d’estudiants
participants han rebut
un detall en forma també
de material escolar i un
diploma en agraïment
a l’esforç que suposa
la seva participació
en circumstàncies
excepcionals.

Cartell guanyador Concurs Antitabac
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Ma del Mar Bonet i l’InfoK guanyadors del
Premi Conte Jaume d’Urgell 2020
Un any més, la Paeria de
Balaguer atorga el Premi Jaume Comte d’Urgell. Aquesta
edició 2020, que s’havia de
celebrar el primer cap de setmana de juny, queda ajornada
a la tardor.
Per una banda Maria del
Mar Bonet, cantant mallorquina referent de la música
tradicional del mediterrani i figura destacada del moviment
de la Nova Cançó catalana
amb més de cinc dècades de
carrera.
El premi s’entrega exaequo a l’InfoK, primer i únic
informatiu pensat per a nens
de tot l’estat. El programa,

Maria del Mar Bonet, Premi Jaume d’Urgell

nascut el 2001, s’emet pel Súper 3. Premi per la seva gran
feina comunicativa i cultural,

rigorosa, pedagògica i de servei públic, per a tots els nens
dels països de parla catalana.

La Sentiu va estrenar el mercat setmanal
de l’Esbarzer tots els dimecres

Mercat setmanal de l’Esbarzer a la Sentiu

El passat mes de maig, la
Sentiu va inaugurar el ‘Mercat de l’esbarzer’. Aquest
mercat, que es celebrarà els
dimecres, ha estat una proposta de l’Ajuntament per
donar un servei de comerç
ja que el poble actualment
no tenia cap botiga oberta.
La ubicació del mercat,
és a la placeta del Barber,
i va compta amb diferents
parades de menjar i altres
per que els veïns no s’hagin
de desplaçar per comprar.

Els comerciants del Centre
Històric presenta una campanya
per impulsar el comerç
El passat divendres
dia 29 de maig va
tenir lloc, a la Plaça
Mercadal de Balaguer,
la presentació de la
Campanya per reactivar
el comerç del Centre
Històric de Balaguer, amb
la presentació d’una nova
bossa amb un format
unificat per tots els
comerços i establiments
del centre històric.
Aquesta iniciativa,
promoguda per l’Associació de Comerciants
del Centre Històric, té
l’objectiu de promo cionar el consum de
proximitat a la ciutat i,
en concret, a la zona del
Centre Històric, atès que
tant les botigues com els
establiments han estat
tancats a causa de la
crisi COVID-19 i han patit

pèrdues.
Segons els representants de l’Associació la
campanya vol recordar
a tothom que al centre
històric hi ha una gran
varietat de comerços i
establiments on es pot
trobar tota mena de
productes d’alimentació,
roba, calçat i restauració.
Comprant al Centre
Històric es farà el regal
de la bossa que es donarà
per la fidelització dels
seus clients. Comprar
a la teva ciutat en front
de les grans superfícies
i la compra on-line, fa
reactivar el comerç del
centre neuràlgic de la
ciutat fent que continuï
actiu i viu.
A la presentació hi
va assistir, la regidora de
Comerç Ester Guarné.

Presentació dels comerciants del Centre Històric
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Mirall, espatlla,
intermitent
Autor: Dorthe Nors
Gènere: Novel·la

La Sonja té més de
quaranta anys, viu sola
a Copenhaguen i és
traductora de novel·la
negra. Ja fa temps que
pensa que la seva vida
necessita un canvi. Però
per on pot començar? Ho
té clar, aprendrà a conduir. No pot ser tan difícil!
Després de sis mesos, la
instructora de l’autoescola encara no la deixa canviar de marxes i la seva
germana, amb qui voldria
tornar a contactar, no li
respon a les trucades. La
ment de Sonja continua
enyorant els paisatges de
la seva infantesa: el cant
dels cignes, el cel sense
fi, caminar descalça entre els camps de sègol...
Però com podria tornar
a un lloc que ja no reconeix? Serà capaç de reconduir la seva vida?
Una història captivadora sobre el viatge
d’una dona a la recerca
d’ella mateixa quan no hi
ha ningú a qui demanar
indicacions. La recerca
sobre la solitud i el coratge que cal per triar el
futur personal en una societat que tot ho limita i
qüestiona. Traduïda a 15
idiomes.

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

Aquesta novel·la ofereix el retrat ric d’una societat que intenta deixar
enrere les ferides del conflicte bèl·lic, retrobar-se
i redreçar-se. En un arc
temporal que va del 1936
al 1975, diverses nissagues familiars trenen les
seves vides, tot i l’antic
enfrontament a causa
d’una guerra que, de fet,
tothom va perdre. El fil
narratiu principal segueix
el menut de tres germans
orfes d’una família republicana de Banyoles, en
Jepi Gual, que deixa els
estudis per treballar en
un taller, lloga una barraca prop de l’estany on bull
pells per fer-ne cola i crea
una empresa que amb els
anys es converteix en una
pròspera fàbrica. En Jepi
acaba casant-se amb el
seu amor infantil, la filla
d’un propietari que havia
estat a l’altre bàndol.
Els “traumes” de la
Guerra Civil són el teló de
fons d’una història de personatges ferits, que han
perdut éssers estimats o
que tenen familiars exiliats o amagats. Venjança
i reconciliació, amor i odi,
sacrifici i triomf, i sobretot
la força dels somnis.

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

Banderes dels altres
Autor: J. N. Santaeulàlia
Gènere: Novel·la

La meva família és
especial
Autor: Anna Rayo
Gènere: Infantil (+5)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
La Perla

Els torts miren el jaç del seu final.
El dia plou sencer fins a la nit
i el lloc és la fredor d’aquella clau
tancant les solituds.
Només hi ha la ferralla d’un tractor
vermellejant al ras, tossut record
d’allò que fou un hort fins fa ben poc.
Se l’han endut.

Aquest llibre ens descobreix la diversitat familiar. Quins tipus diferents
de famílies hi ha?. Unes il·
lustracions espectaculars
ens endinsen dins d’una
història protagonitzada
per molts animals, on una
àvia centenària convida la
que considera que és la
seva família per la festa
del seu aniversari. La seva
família són tots els seus
amics, que són diferents
tipus de famílies.
Un llibre on cada pàgina és preciosa, amb
unes il·lustracions molt
expressives i divertides. I
el missatge, el millor: allà
on hi ha amor, hi ha una
família, no us sembla?
Tots tenim una família i totes són diferents.
Saber-ho és entendreho, i els més petits viuen
aquesta gran diversitat
amb normalitat, però alguns també amb alguns
dubtes. El conte, amb il·
lustracions clares i senzilles, normalitza la diversitat i també destaca el
caràcter acollidor de la
família.
A més, podràs jugar a
buscar elements en totes
les il·lustracions. Seràs
capaç de trobar-los?

Coloms i torts comenten,
com fem entre els humans,
l’adéu final que el gos els ha deixat.
La feina de rigor, molt material,
ha fet passar la clau. No queda res
de quan hi havia l’heura emmarcant
la vida d’aquell clos tan ufanós i familiar.
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C. G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

No gaire sovint, però sí,
de tant en tant convé fer un
gir al que habitualment es
fa. Aquí hi ha arribat una
persona com jo que és un
enamorat de la rutina. Sóc
un enamorat del que altres
diran monotonia. Això no
vol dir de que no m’agradi
trencar-la alguna vegada.
I el motiu és ben confessable. Però no el vull dir.
Potser té alguna relació en
que jo que he vist tantes
morts dins la meva família
sense arribar a la jubilació.
En el seu moment, em vaig
prometre fer tot el possible
per desfruitar-la. I així ho
vaig fer en cada moment

que fredament tenia opció
de fer una elecció. I avui
per aquí anem fent el darrer camí sense ser víctima
de cap avorriment.
Aquets dies d’enclaustrament a casa, llegia unes
velles declaracions del Sr.
Pedro Sánchez, quan no
manava, en que assegurava que cap alt càrrec podria guanyar més que el
Presidente del Gobierno.
Clar això ho deia, repeteixo, quan no manava. I va
succeir que en el seu moment es van publicar els
salaris dels alts càrrecs.
I avui manant amb una
sospitosa S.A. i sabedors

tots callen. Quants són ? .
Doncs uns 30.000. Sí, heu
llegit be, trenta mil, cent
avui cent avall. I no passa
res. Que coi ha de passar
?. Les societats atípiques
poden donar aquestes coses.
L’altre dia, uns matrimonis per la seva aparença
i edat, em van preguntar la
forma i manera per anar a
Santa Maria en vehicle. I
em va estranyar quan em
dir que un senyor els havia
indicat per senyals i paraules el que havien de fer ,
per quan el seu llenguatge no el van entendre. Cal
dir que parlaven un dolç i
allargat castellà, eren argentins. Em van seguir, per
quan jo anava al cementiri,
I després els vaig indicar
per anar al Sant Crist. I així

es va acabar la casual trobada, ells pel costat turístic
i jo en una normal visita al
lloc on descansarem tots.
Al cap de pocs dies
vaig llegir les declaracions
de l’alcaldessa de Vic, que
insistia en no donar cap
facilitat als que parlen castellà, i que és del tot exemplar l’insistir en parlar la
nostra llengua a propis i
estranys. Per tot un reguitzell de virtuts en fer-ho. No
vull pas contradir-la, però
no ens passem de rosca, i
cadascú pot seguir el seu
consell al compàs de la
flauta excloent i sempre
negatius en fruits. I altres
amb els quiquiriquics de la
demagògia més barroera.
A vegades penso que les
“alcaldades” poden perjudicar aquest pragmatisme

que sembla tan entrat en
raó d’Esquerra Republicana. Amb l’ardor de la victòria, moltes vegades fins i
tot massa folgada, es creuen guanyar valor partidista en encesos judicis molt
propis. Un es pot creure
que tot el poble vol la república. L’altre que dominant
llengües (?) pot entendre
que el PAREU local vol dir
el mateix que l’internacional STOP. I altres que les
banderes al ras s’embruten
i no cal penjar-les per estalviar. I cal dir que sols perjudiquen una idea més gran
que Catalunya necessita, i
que sols es podrà aconseguir amb molt de tacte, i
menys fanfarronades que
en lloc ens han portat.
------------------------------------------
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La Paeria prepara les preinscripcions dels
diferents ensenyaments municipals
Les preinscripcions es
faran telemàticament i en
cas de no ser possible es
pot demanar per fer-ho
presencialment
Els departaments de les
Llars d’infants, l’Escola de
Música i l’Aula de Dansa han
preparat tots els tràmits perquè les famílies puguin fer-los
en línia i, d’aquesta manera,
complir amb el que requereix
l’estat d’alarma sanitària.
Pel que fa a les llars
d’infants, les sol·licituds es
podien presentar en línia a
l’oficina virtual de la web de
la paeria des del 20 i fins al
passat divendres 29 de maig.
Si alguna família no pot
fer les preinscripcions de
forma telemàtica, es podran
fer de manera presencial a
partir de l’1 de juny a la sala
d’exposicions de la Paeria

Llar d’Infants El Patufet

Cartell preinscripcions

havent demanat cita prèvia.
També a l’oficina virtual de
la paeria es podrà trobar el
formulari de preinscripció a
les diferents formacions de
l’Escola Municipal de Música de Balaguer. En aquest
cas, el període començarà el
25 de maig i acabarà el dia 5
de juny.
Pel que fa a l’Aula Municipal de Dansa ‘La Xemene-

ia’, les preinscripcions es duran a terme telemàticament
del 8 de juny al 24 de juliol.
També s’ofereix la possibilitat de fer-les presencialment,
però cal enviar abans un
missatge a l’adreça de correu laxemeneia@balaguer.
cat
Finalment, pel que fa a
l’Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica, actualment
s’està fent una enquesta per
saber la voluntat de les famílies que ja estaven apuntades l’any passat per poder
organitzar el curs en funció
de la demanda, i sempre,
amb la intenció de rebaixar
les ràtios a les classes per
complir amb les normatives
de seguretat. En aquest sentit, un cop s’hagin definit els
cursos, tindran prioritat a
l’hora de fer la preinscrició
els alumnes que ja formessin part de l’escola l’any passat.

Círculo de Borneo una formació
amb empremta balaguerina ha
presentat el seu nou disc
Aquest dilluns 1 de
juny, el grup Círculo de
Borneo ha presentat el
seu nou disc “Hombre
Madre”, que podrà
trobar-se a les principals
plataformes digitals o
mitjançant la seva web:
www.circulodeborneo.
com.
Un projecte musical
nascut l’any 2010 encapçalat per Joan Magrí (lletrista y cantant) i Josep M.
Porté (pianista i compositor). També en formen
part un grup de musics
experimentats i compromesos com: Jordi Noró
(percussió), Montserrat
Sanahuja (violoncel),
Carles Fortuny (flauta
travessera), Francisco
Javier Reyes (violí), Anna
Borrego (cors i percusió).
Hombre Madre és el

Juan Magrí i Josep M. Porté

seu segon LP i ha estat
produït pel músic lleidatà Antoni Tolmos. Un
treball compost per 10
temes que ens descobreixen paisatges acústics i
descripcions melòdiques
d’estils diversos i que es
fonamenten en situacions
i realitats quotidianes.
El primer senzill “Desayuno con los ángeles”
es podrà escoltar pel seu
canal Youtube, així com
una part significativa de
la seva discografia.
La gira de concerts
no està prevista, ja que
estan a l’espera de les
novetats que es puguin
anar presentant degut a
la pandèmia provocada
pel Covid-19 i que ha parat
gran nombre d’activitats
previstes pels propers
mesos.
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Creu Roja La Noguera ha fet vàries
intervencions a causa del Covid-19

Local Creu Roja

L’assembla local i comarcal de la Noguera ha atès més
de 601 persones a través de

1.141 intervencions a favor
de persones vulnerables, mitjançant més de 30 voluntaris/

àries, i el suport d’empreses
i particulars que han fet donacions econòmiques i en
espècies, permeten repartir
berenars a més de 40 infants i
10 àvis/es. Uns 40 nens i nenes
del programa de Promoció de
l’Èxit Escolar i Inclusió social,
han pogut continuar amb el
seu suport educatiu en línia.
S’han atès a més de 73
persones des del Pla d’Ocupació de la Creu Roja, amb la
intermediació de 10 empreses
col·laboradores. 54 persones
han rebut orientació laboral,
bàsicament en línia i 19 persones han rebut informació
laboral de forma virtual.

El Centre Excursionista de Balaguer
proposa sortides a natura de proximitat

Sortides amb el Centre Excursionista de Balaguer

El Centre Excursionista
de Balaguer s’ofereix per
informar a qualsevol interessat de les petites excursions
que tenim a tocar de casa, ja
que tenim un entorn privilegiat. A peu, o en bicicleta.
Rutes per Lo Morinyol, la
muntanya de Sant Salvador,
el Tossal de Monteró i el Pas
de l’Orellut, la Mare de Déu
del Castell i La Garriga, el
refugi del Xut… Adreceu-vos
a secretaria@cebalaguer.cat
o al telèfon 650 532 353.

La Lliga virtual celebra la Cursa
del Sucre de Menàrguens i la
Cursa de la Cirera de Corbins
Aquest diumenge
es va celebrar la quarta
cita de la Lliga Ponent
Virtual cada cop amb més
inscrits, que setmana rere
setmana s’animen al nou
repte proposat per Iter5,
una manera de practicar
esport encara que sigui
per separat, però sense
deixar el calendari de
curses anual.
El diumenge 24 de
maig es va córrer la
Cursa del Sucre i aquest
diumenge 31 de maig
la cita era la Cursa de
la Cirera de Corbins,
comptant amb 150
inscrits, tot i que la lliga ja
ha arribat a 292 seguidors.
A diferència de les
tres cites anteriors, la
d’aquest diumenge, tenia
dos particularitats. D’una
banda, els corredors hi

Les properes cites el
diumenge 7 de juny
amb la cursa de Fraga
i el 14 amb la Cursa de
St Miquel de Lleida
podien participar com han
fet fins ara, mitjançant la
seva inscripció a la Lliga
Ponent Virtual, però també
ho podien fer inscrivintse a la cursa. En aquest
darrer cas, la inscripció es
feia per una quantitat que
era voluntària (mínim 2€),
ja que els diners recaptats,
un total de 710 euros,
s’han donat íntegrament
a la Fundació Arrels Sant
Ignasi de Lleida, mentre
que els inscrits gaudiran
de 2€ de descompte en la
inscripció de l’any vinent.

Josep Ma Marquès corrent per la Cursa del Sucre
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Anuncis breus classificats
TREBALL

-----------------------------------ES NECESSITA persona per a treballar amb
granja avícola. Raó:
639816711.
-----------------------------------S’OFEREIX professora
nativa per fer 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,
fregar escaleras, platos... Con buenas referencias. Tel: 642428457.
-----------------------------------REPASSOS d’anglès,
Primària, ESO i Batxillerat. Raó: 698383277.
-----------------------------------

IMMOBLES

----------------------------------A CAMARASA es ven
terreny a peu de carretera. Rústic, amb
reg, dos parcel·les
(aprox. 10.000 m2 cada
una). Raó telèfons informació: 973446011629725009.
-----------------------------------OCASIÓ, pis en venda,
zona del CAP de Balaguer. Amb 1 bany, 2
habitacions. Informa’t
sense compromís al
telèfon: 973450555.
----------------------------------LLOGUER LOCAL comercial, 32 m2, ubicat
al c/ Girona de Balaguer. Equipat amb
instal·lació d’aigua,
llum, porta d’alumini
i vidre, també té reixa.
Informa’t sense compromís, al 973450555.
------------------------------------

ES BUSCA persona
per cuidar hort a Balaguer. Amb reg. Finca al
costat del camí. Informació: 699798857.
-----------------------------------

VARIS

-----------------------------------FORA TRASTOS, persones de confiança i
de casa. Buidem pisos,
trasters, magatzems...
No llencis res, recollim
tot el que no facis servir. Servei de mudances. Raó: 649232923.
----------------------------------ASESORAMIENTO
técnico para negocios
de hotelería, en dirección ventas, dirección
compras, actualizaciones de negocio,
trabajo en equipo,
etc... T: 628132019.
-----------------------------------

COMPRO monedes,
bitllets, segells, joguines antigues, rellotges
(totes les marques),
àlbums de cromos, postals, fotos antigues,
còmics, llibres antics,
programes de cine, plomes estilogràfiques,
nines Nancy, escalextric, coberteries de plata i antiguitats. Raó:
676803205.
----------------------------------ES BUSCA lloguer de
torre a prop de Balaguer amb piscina.
Raó: 620817088 (a partir de les 17 h).
-----------------------------------

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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LLOGUER LOCAL COMERCIAL,
32 m2, ubicat al c/ Girona de Balaguer.
Equipat amb instal·lació d’aigua, llum,
porta d’alumini i vidre, també té reixa.
Informa’t al 973 450 555.
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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

------------------------------------------------------------------RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

------------------------------------------------------------------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 4 de juny
a les 8 de la tarda de l’ 11 de juny
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda de l’11 de juny
a les 8 de la tarda del 18 de juny
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 18 de juny
a les 8 de la tarda del 25 de juny
ALDAVÓ

DEMANI’NS
PRESSUPOST

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
20.54
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

LES AVELLANES

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
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)
20.28 (7)
20.53 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.53 (6)

** Els horaris de trens canvien
constantment. Aconsellem confirmar
horaris al web www.fgc.cat .Horaris
de trens actualitzats el 19/05/2020.

SORTIDES
LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.47 (1)
08.50 (7)
09.05 (2)
10.47 (2)
11.10 (7)
13.30 (1)
15.05 (7)
15.30 (2)
17.05 (5)
17.30 (4)
18.44 (8)
19.05 (7)
19.25 (4)
21.05 (7)
21.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
05.52
06.46
08.15
09.16
09.31
11.15
11.36
13.56
15.31
15.56
17.31
17.56
19.10
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)
19.21 (7)
19.46 (3)
21.46 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.28
20.53
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.

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
“
15.20
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
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.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
dl., dm., dj., dv.
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.
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
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 19/05/2020.
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