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Sumari
En Portada

Revetlla de Sant Joan

-------------------------------------------------------------------------------L’àrea de Joventut i Ensenyament de la Paeria de
Balaguer ha preparat per aquest Sant Joan una revetlla
diferent, una proposta festiva que pretén conciliar oci
i seguretat en un espai a l’aire lliure, com és el Parc de
la Transsegre, per poder gaudir de la primera festa de
l’estiu.
Des de la Paeria s’anima a la ciutadania a gaudir
de la revetlla que començarà a 2/4 d’11 de la nit amb
l’espectacle de llum i foc “Cirkifoc” de la Cia. ToniTon
per a tots els públics.
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>>BALAGUER
# Presentació de la Paeria de les activitats programades per l’estiu
Les inscripcions s’han iniciat el dilluns 15 de juny i es tancaran quan
quedin cobertes totes les places que s’ofereixen
# Tercer any consecutiu del Concurs de fotografia Flors als Balcons
Balaguer forma part de la xarxa de les Viles florides
# Balaguer ha reobert els seus monuments a partir del dissabte 13 de juny
La reobertura dels monuments permetrà activar les dos activitats que es van presentar fa uns dies per potenciar el turisme familiar, sota la marca Balaguer en família amb dos recorreguts per la ciutat.
# Càrites es posa a disposició dels centres educatius per donar servei als més vulnerable
S’ha ajudat a 196 alumnes que no disposaven de la tecnologia necessària per fer classes online
>>COMARCA
# El PAM ha reobert les seves portes des del dia 12 de juny
Aquesta represa de l’activitat coincideix amb la incorporació de la
projecció de planetari produïda per National Geographic
# Convocatòria pels ajuts individuals de menjador escolar
Els requisits per ser-ne beneficiari es poden consultar al BOP
# La futura Via Verda de la Vall del Sió anirà de Sant Guim de Freixenet a Balaguer
En la reunió va participar el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Conselleria de Territori, Isidre Gavín,
alcaldes de diferents municipis de la Vall del Sió, a més de tècnics del departament amb experiència en vies verdes
# Des del dilluns 15 de juny el consell Comarcal ha reprès l’atenció personal
El personal s’anirà reincorporant als seus llocs de treball per torns, adoptant mesures de seguretat i higiene
>>CULTURA / OCI
# Es crea una comissió per estudiar el futur de l’Escola Àngel Guimerà
Els grups municipals han anunciat que crearan una comissió per estudiar
el futur de l’escola Àngel Guimerà i la segregació escolar a la ciutat
# El Centre Excursionista de Balaguer es prepara per oferir noves sortides
La Junta és reunirà presencialment, com és habitual un cop cada mes
# La Lliga Ponent Virtual té com a objectiu un repte solidari per recollir fons benèfics
Necessiten obtenir 5.000 euros abans del 30 de juny. AREMI treballa amb i per a les persones amb paràlisi
cerebral i discapacitats similars de les terres de Lleida, un col·lectiu de persones amb gran dependència
# El grup balaguerí Rehenes està present a la mostra “Estrats: son de Ponent”
Hi han 22 formacions seleccionades de 52 presentades. El grup balaguerí Rehenes també hi està present
# La Paeria prepara una revetlla de Sant Joan per gaudir però amb la
seguretat corresponent
L’àrea de Joventut i Ensenyament de la Paeria de Balaguer ha preparat per
aquest Sant Joan una revetlla diferent, una proposta festiva que pretén
conciliar oci i seguretat en un espai a l’aire lliure, com és el Parc de la
Transsegre, per poder gaudir de la primera festa de l’estiu.
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Presentació de la Paeria de les activitats
que ha programat per aquesta estiu

La Paeria organitza per tercer
any consecutiu el Concurs de
fotografia Flors als Balcons

Degut a les mesures de
protecció que s’han de
prendre pel Covid-19,
els grups seran més
reduïts

El concurs de
fotografia Flors als
Balcons és una activitat
lligada al concurs Flors
als Balcons que enguany
a causa de la covid-19 ha
estat ajornat al proper
2021.
Balaguer forma part
de la xarxa de les Viles
Florides de Catalunya,
aquest moviment
promou la transformació
de l’espai urbà a través
de la flor i la planta
ornamental i vol posar en
valor la riquesa natural i
paisatgística del país. Ser
una Vila Florida implica
que la ciutadania també
doni valor, cuidi i estimi
els elements vegetals,
per la qual cosa des de
la Paeria de Balaguer
s’anima la ciutadania
a seguir guarnint els
balcons, finestres o
jardins i ho comparteixi
a les xar xes socials i
a comprar plantes al

El passat divendres 12
de juny, es va fer la presentació de les estades d’estiu
que organitza la Paeria,
per infants i joves de 3 a 16
anys, del 22 de juny al 10 de
setembre.
Aquestes activitats, seguiran els protocols establerts per les autoritats
competents, essent rigorosos i oferint la màxima
seguretat als participants
de les diferents activitats
proposades, amb torns de
menys capacitat per garantir les normes establertes de
seguretat.
El Projecte Jova, del 13
al 24 de juliol, està adreçat
a joves d’entre 12 i 17 anys.
Enguany les tasques consistiran en la restauració de
parcs infantils o esportius
exteriors de la ciutat.
El taller Cota Zero, del
29 de juny al 10 de juliol,
organitzat pel Museu, organitza tallers d’arqueologia
al Castell Formós per joves
d’entre 11 i 18 anys.
Els tallers d’Estiu, es duran a terme del 29 de juny al

Piscines del Secà

Presentació estades estiu 2020

Les inscripcions s’han iniciat aquest dilluns 15 de
juny i es tancaran quan quedin cobertes totes les
places que s’ofereixen
31 de juliol i es separen amb
dos grups, el Petit Taller
d’Estiu, per infants de 3 a 5
anys al Casal Lapallavacara
i el Taller d’Estiu per nenes
i nens de 6 a 12 anys a la
Biblioteca de Balaguer.
Les estades infantils,
pels infants de mesos a 3
anys, del 29 de juny al 10
de setembre, amb diferents
torns, a la Llar d’Infants els
Putxinel·lis.
Per altra banda, en l’àmbit esportiu, l’Àrea d’Esports
ha adaptat el seu programa
i ofereix el Tecnicamp, del
de 22 juny al 10 de setembre, amb diferents torns i
diferents modalitats espor-

tives a escollir, per infants
d’entre 5 a 16 anys, donant
cabuda a 80 nens/es cada
setmana en les diferents
modalitats, amb grups d’un
màxim de 20 places.
Les inscripcions es poden fer ja des d’aquest
passat dilluns 15 de juny. Els
programes i especificitats
de cada activitat es poden
consultar al web www.estiu.
balaguer.cat
Per altra banda, pel que
fa a les piscines municipals, enguany es restringirà
l’accés per torns i limitant
l’aforament màxim permès
en cada equipament.
Les piscines del Poli
s’obriran del 22 de juny al 30
de setembre i les piscines
del Secà, del 22 de juny a
l’11 de setembre.
Les entrades es restringiran a tres torns de dilluns
a divendres, essent al mati,
torn pels casals esportius,
de lleure i camps de treball,
per la tarda de 14 a 17 h un
torn per entrades i abonaments i un altre de 17.15 h
a 20.30 h. Els dissabtes i
diumenges, un torn d’11.30
a 17 h i un segon torn de
17.15 a 20.30 h.

Concurs Flors als balcons

comerç local.
El concurs Flors als
Balcons és un concurs
que pretén que la gent
passegi per tota la ciutat,
obse r vant i valorant
els diferents balcons
guarnits, un format de
concurs que en principi
semblava inviable
aquest any a causa de la
pandèmia.
Hi poden concursar
les persones majors de
18 anys amb una finestra,
balcó o jardí de Balaguer.
S’haurà de fer una fotografia citant el compte
@balaguerciutatflorida
entre el 15 i el 25 de juny.
Etiquetar #florsalsbalconsbalaguer i #vilesflorides
La fotografia guanyadora del concurs
serà la que tingui més
“m´agrada”. El proper
dia 26 de juny s’anunciarà la persona guanyadora.
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Balaguer ha reobert els seus monuments
a partir d’aquest dissabte 13 de juny
Amb l’obertura de
monuments i museus es
recupera una part de
l’activitat cultural i les
rutes de turisme familiar
Aquest dissabte, 13 de
juny, es van reobrir els monuments de Balaguer. Ho
fan fet en plena fase 2 de la
desescalada i per visitar-los
s’hauran de respectar totes
les mesures de seguretat
i protecció establertes per
les autoritats sanitàries.
El recorregut per les
muralles es podrà fer tant
dissabte com diumenge
d’11 h a 14 h i des del 24 de
juny fins al 15 de setembre
també es podrà fer de dilluns a diumenge de 10h a
19 h.
Les visites a l’església
de Santa Maria estaran
limitades a un màxim de
16 persones i l’horari serà
també dissabtes i diumenges de 10 a 14 h fins al 24
de juny, data a partir de la
qual canviaran els horaris

S’ha ajudat a 196
alumnes que no
disposaven de la
tecnologia necessària
per fer classes online

Esglèsia de Santa Maria

de visita. Així, els dissabtes es podrà visitar aquest
monument de 10 h a 13 h i
de 17 a 19 i els diumenges
de 10 h a 13 h. L’església
romandrà tancada, com
és habitual, els dilluns.
També fins al 24 de juny, de
10 a 14 h, es podrà visitar el
claustre de Sant Domènec
i a partir d’aquella data les
visites es podran fer durant
tota la setmana, de dilluns
a dissabte de 10 h a 19 h i
els diumenges de 10 h a 13
h. El jaciment arqueològic
del Pla d’Almatà també des
d’aquest dissabte i fins al

24 de juny es podrà visitar
en horari de matí de les 11
h fins a les 14 h els caps de
setmana. A partir d’aquella
data i fins al 15 de setembre
l’horari s’amplia de les 10 h
a les 19 h els dissabtes mentre que diumenge només es
podrà visitar als matins, de
10 a 13 h.
La reobertura dels monuments permetrà activar
les dos activitats que es van
presentar fa uns dies per potenciar el turisme familiar,
sota la marca Balaguer en
família amb dos recorreguts
per la ciutat.

Es crea una comissió per estudiar el futur
de l’Escola Àngel Guimerà

Representants de la comissió

Càritas es posa a disposició dels
Centres Educatius per donar
servei als més vulnerables

Els grups municipals de
la Paeria han anunciat que
crearan una comissió en
comú per estudiar el futur de
l’escola Àngel Guimerà i la
segregació escolar a la ciutat.
La comissió no només
tractarà el tema del tancament d’aquest centre escolar,
sinó que també haurà de
treballar pe acabar amb el
problema de la segregació en
general. De moment el curs
vinent no hi haurà cap línia
tancada.

A principis d’abril
Càritas va enviar un correu
als centres educatius
de Balaguer oferintse com ajuda en una
educació per a tots/es en
igualtat d’oportunitats,
pensant en els alumnes
més vulnerables i que
no disposessin de la
tecnologia necessària per
poder seguir les classes
de forma telemàtica.
Aquesta ajuda
consistia en imprimir i/o
fer entrega dels dossiers
(documentació enviada

pels tutors dels centres
educatius) a les famílies
al centre Sant Domènec.
Hi han participat els
vuit centres educatius
de Balaguer (Gaspar de
Portolà, Àngel Guimerà,
Mont-roig, Escola Pia,
La Noguera, Vedruna,
Institut Ciutat de Balaguer
i Institut Almatà), en les
etapes educació infantil,
primària i secundària,
s’han entregat dossiers
a 196 alumnes de 158
famílies, imprimint més
de 7.100 fotocòpies,
on des de Cáritas han
aportat el seu granet de
sorra en aquesta situació
excepcional on cada gest
compta.
Càritas està al costat
dels més vulnerables i
cuida l’educació dels més
petits.

Dossiers impresos des de Càritas
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El Parc Astronòmic Montsec ha reobert
les seves portes des del dia 12 de juny
El divendres 12 de Juny
el Parc Astronòmic Montsec
ha reiniciat les seves activitat públiques després de
l’aturada per l’emergència
sanitària. Aquest ha estat
el primer equipament turístic de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
en reprendre l’activitat amb
totes les mesures i protocols
sanitaris. Progressivament
altres equipaments turístics
de FGC aniran també reiniciant les seves activitats durant
la segona quinzena del mes
de juny i el mes de Juliol.
Aquesta represa de l’activitat coincideix amb la incorporació de la projecció de
planetari produïda per National Geographic “Asteroid:
Mission Extreme”. Aquest
espectacle es projectarà en
les sessions diürnes generals
durant tot el que resta de
temporada. També es preveu
que en propers mesos es

Parc Astronòmic Montsec

Parc Astronòmic Montsec

pugui estrenar la projecció
“La Nit dels Pirineus” vinculada al projecte europeu
“Pirineus: La Nuit” i produïda
pel planetari de Pamplona
en col·laboració amb el Parc
Astronòmic Montsec i la resta d’integrants del projecte
europeu.
A finals del mes de juliol
s’estrenarà un nou tipus de
visita, es tracta de la visita

nocturna familiar que completa tota la oferta regular
d’activitats del centre. De
manera que en dates on
siguin observables Lluna
i/o planetes es realitzarà
aquesta activitat nocturna
especialment orientada a
públic amb nens/nenes.
Per tant el Parc Astronòmic Montsec – Centre
d’Observació de l’Univers
disposa ara de quatre visites ordinàries, totes elles
incloent sessió de planetari,
sessió al parc de telescopis i
visita a les exposicions.
Més informació dels tipus
de visites:
https://www.parcastronomic.
cat/visita-nocturna
Més informació dels horaris
d’obertura i de les sessions:
https://www.parcastronomic.
cat/horaris
https://www.parcastronomic.
cat/horari-de-sessions

La futura Via Verda de la Vall
del Sió anirà de Sant Guim de
Freixenet a Balaguer
A principis del mes
de juny va tenir lloc una
nova reunió de treball per
la futura Via verda. Tots
els municipis de la Vall
del Sió treballen per crear
una via verda, resseguint
el riu, entre Sant Guim de
Freixenet i Balaguer.
En la reunió va
participar el Secretari
d’Infraestructures i
Mobilitat de la Conselleria
de Territori, Isidre Gavín,
alcaldes de diferents
municipis de la Vall del
Sió, a més de tres tècnics
del departament amb
experiència en vies verdes
i vies cicloturístiques
que realitzen tasques
d’assessorament en el
projecte.
Es va acordar que
la Conselleria serà
l’encarregada de la
redacció del projecte de

Via Verda per la Vall del Sió

traçat en una sis mesos,
on es recolliran les
propostes dels municipis
en cada tram per on
discorre la via. En aquest
sentit, els tècnics de la
conselleria assessoraran
a cada ajuntament per a
la definició del traçat i per
la detecció dels punts més
conflictius del recorregut.
Tot plegat amb l’idea de fer
un avant-projecte unitari
que recollirà amb detall
la totalitat del traçat per
les diferents localitzats i
amb les valoracions dels
punts negres o crítics,
per a poder presentar el
projecte a una línia de
finançament específica
amb fons FEDER del 50%
del cost.
Una iniciativa que
pretén dinamitzar el
turisme i ajudar a fixar
gent al territori.
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Convocatòria pels ajuts individuals de
menjador escolar pel proper curs
Els requisits per ser-ne beneficiari/ària es poden
consultar les bases publicades al BOP o bé al web
del Consell Comarcal de la Noguera
Aquest passat dimarts
16 de juny, ha començat el
termini per presentar les

sol·licituds d’ajuts individuals de menjador escolar per
al proper curs 2020-2021.

Ajuts pel menjador escolar del proper curs

Pot demanar aquests ajuts
l’alumnat matriculat en els
centres de la Noguera en
2n cicle d’educació infantil,
educació primària i educació secundària obligatòria
(des de P3 fins a 4t d’ESO).
El termini per presentar les
sol·licituds finalitza el dia 3
de juliol de 2020.
Per sol·licitar aquest
ajut cal demanar cita prèvia
amb la treballadora social
telefonant a l’ajuntament
del municipi de residència.
En el cas de Balaguer, la
cita s’ha de demanar al tel.
973 988 252, de l’Oficina de
Serveis Socials de Balaguer.
Les sol·licituds es poden recollir a les mateixes oficines
o descarregar-les de la web
del Consell, i on s’indicarà
la documentació que cal
aportar.

El dilluns 15 de juny el Consell
ha reprès l’atenció personal
A partir d’aquest
passat dilluns 15 de juny,
el Consell Comarcal
ha reprès l’atenció
presencial a la seva seu
i també a les diferents
ubicacions com l’Oficina
Jove a Lapallavacara i als
diferents ajuntaments de
la comarca, per a temes

de serveis socials tècnics
i serveis de secretaria i
intervenció. El personal
s’anirà reincorporant als
seus llocs de treball per
torns, adoptant totes les
mesures de seguretat i
higiene per garantir-ne la
salut del personal i dels
usuaris.

Seu del Consell Comarcal de la Noguera
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Novel·la
Autor: Pol Beckmann
Gènere: Novel·la

Quan en Bekman coneix la Sofia, s’adona de
seguida que estan fets
l’un per l’altre: l’afinitat
que comparteixen confereix a la seva vida una
dimensió idíl·lica, gairebé
irreal, com de conte. En
Bekman és, a més, escriptor, i tot just ara treballa en
la novel·la que l’ha de consagrar, tot i que sembla
haver-la deixat de banda,
cada cop més lliurat a la
nova relació. I és que estimar, amb tots els seus
matisos, té el mateix potencial creatiu que l’escriptura, i l’enamorat pot estar
temptat, com en Bekman,
de conjurar l’ésser estimat, d’esdevenir l’artífex
de la seva pròpia felicitat.
Pol Beckamnn basteix en
aquesta novel·la un relat
sofisticat i intel·ligent en
què realitat i ficció formen
un teixit intricat i laberíntic
que atraparà el lector des
de la primera pàgina.
El llibre ens serveix un
tauler ocupat per un aparent triangle amorós, sospitant que es tracta d’una
trama ordinària, però les
peces no encaixen: ens
enxampa
l’atreviment,
l’esquema totalment esberlat.

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

La ciutat és un bullidor d’il·lusions, conspiracions i tragèdies. Vladimir
Antónov-Ovséienko,
el
cònsol soviètic, té l’encàrrec d’ajudar la rereguarda
republicana però també
controlar la CNT i perseguir els trotskistes del
POUM. El vell bolxevic
s’enamora de Catalunya,
s’interessa pels anarquistes i estableix grans
complicitats amb Lluís
Companys. És l’any dels
processos de Moscou i
la seva dona, Sòfia Levin,
descobreix els horrors de
l’estalinisme i els comparteix amb el seu marit,
que viu escindit entre la
lleialtat i la veritat. Stalin
no se’n refiarà mai. Antónov-Ovséienko escriu
un testament polític que
deixa al seu fidel xofer,
Josep Tarrida, un militant
del PSUC, per donar-lo a
conèixer quan Hitler hagi
estat derrotat.
Vuitanta anys més
tard, una jove historiadora russa el descobrirà a
casa d’una dona misteriosa de noranta anys que
viu envoltada de llibres
i records. La novel·la recrea la vida d’un personatge real del cònsol.

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

El cònsol de Barcelona
Autor: Andreu Claret
Gènere: Novel·la
històrica

El grúfal
Autor: Julia Donaldson
Gènere: Infantil (+6)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Reflex
A quin racó
de l’ànima et fa mal
exactament?
El cor dispara dret
la veritat,
si li preguntes
fit a fit.
Escriu-te a tu mateix.
Si et reconeixes,
si ho pot llegir tothom
i no t’importa,
és net el resultat:

Un ratolí que passeja pel bosc buscant algo
per menjar, es troba amb
una guineu, un mussol i
una serp que estan més
famats que ell i l’inviten
a menjar a casa seva,
però ell veu que no porten
gaires bones intencions.
Per allunyar-los els parla
d’un amic seu, el Grúfal,
un monstre espantós que
com els vegi no en deixarà ni la pell! Però, existeix
de debò el Grúfal?
Aquest llibre no és
una novetat, tot el contrari, és un llibre que es
va publicar fa més de 15
anys i que ara trobem reeditat per Brúixola. Ha
venut més de 10 milions
i mig d’exemplars, ha
guanyat nombrosos premis, ha estat traduït a una
trentena d’idiomes i fins
i tot s’ha adaptat en una
pel·lícula.
Amb una gran feina
d’il·lustració, que ens
transporta a un bosc màgic.
L’autora té una col·
lecció que atrapa als més
petits amb les seves històries i dibuixos, sempre
aportant missatges per
als més petits perquè llegir és aprendre.

Saber-te insensible
al mal que no ho mereix,
gaudir de l’equilibri
que el cor viu amb la ment.
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Codonys! Codonys!

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

Desprès de tanta manada clausura domèstica,
un té al davant seu tot una
sèrie de mesures que diuen
de prevenció. Uns més i altres menys ens les hem acomodat a la nostra vida amb
més o menys elasticitat. Uns
podem arribar al “botellón” i
altres a una simple cuita de
carn amb amics i companys.
En les fases que estem, cada
punt d’Espanya té les seves
desobediències al dia. No cal
parlar de les platges, ni des
serres. En fi que estem destapant la botella que estava a
punt de petar. Els remeis per
calmar el nervis i la pandèmia, podia anar de les citades pel inefable Sr. Trump a
les de la medecina alternativa. Cadascú ha d’ésser lliure
per creure en el que té fe o
confiança. I encara que crec
que molts ens podrien ensenyar una llista de contradiccions en el dit i manat. Però
també crec que ha de ser
un problema de molt difícil
solució. I es tardarà molt en
trobar-la, si de veritat la busquen.
En tot, jo no crec que ens
canviï en quasi res tot el passat en aquests cinc mesos
mal contats. En un poc de
temps tornarem a ser tal com
érem. Les nostres filies, les
nostres fòbies, el nostre egoisme, l’enveja al veí i el nostre egocentrisme ens faran
tornar a com veritablement
som, amb tota la força en que
els hem tingut, solsament,
aparcats.
La quantitat de ERES i
EROS, o com es diguin, van
vivint recordant altres temps,
i tenint molt present el cobro
que a uns no els ha arribat,
i a altres que no saben per
quina raó, ni a quin sant van
encomanar-se per haver-lo
rebut. Però tots enyorant el
treball que certament avui
perilla.
Deia el periodista Xam-

mar, que “on no ve d’un
pam comença la barbàrie”,
i si tanquem els ulls veiem
un futur tant animalesc que
pensant en els fills un s’aborrona.
Una classe política que
no serveix per a res de tot el
que necessita el poble. S’ha
vist que no entenen el que
no volen entendre. Per ells
el partit és la seva mare putativa, i per això són els seus
servidors de tot un ventall
d’ideals que sols cristal·litza
amb el poder de governar. A
excepció dels seus cecs talibans molts missatges no es
poden entendre. Per que les
contradiccions són part del
rosari de despropòsits que
tots podem percebre.
Aquest Gobierno de España amb una majoria ben
escarransida, sols podrà durar en un continu “chalaneo”
de donar el que no té, o amb
promeses de difícil compliment, nova versió Zapateril. I
com el temps no està gens a
favor de poder-ho lluir, el seu
trànsit pel Gobierno no serà
gaire donat a alegries, i sí
una continuada brega entre
ells. En el dia a dia ja n’hem
llegit algunes, perquè no
creguéssiu pas que el Clan
del Iglesias ha renunciat a
res, des de el dia de la seva
fundació (?) era i es, ocupar
el lloc del PSOE. Sigui amb
Bildu, sigui amb gallecs o cupistes. L’únic que no entra al
ball es el PNV. I jo desitjo que
ER no entri al citat ball, que
faci una política semblant al
PNV, que lluiti per ser considerada una força tranquil·la
pel be de Catalunya i del seu
progrés. Ha de conquistar el
votant amb realitats no amb
plats trencats de somnis que
avui per avui no deixen de ser
utopies que mai han estat realitat. Mai !.Per molt que ens
enverinin la sang amb estupideses el vicari Sr. Torra i el
bisbe fugit.

Trileros

Joan Vicent Sampedro Cortés
----------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Algú es creu que la
xifra de persones mortes
pel COVID-19 és de 27.100
i porta congelada més de
tres setmanes? El Ministerio de Sanidad diu que
ells faciliten la xifra de defuncions en base a la informació que reben de les
Comunitats Autònomes.
Mentida. Són uns trilers.
Un triler és aquell tafur que remena tres cartes
sobre una taula, una de
les quals és un As i tu has
d’endevinar on és aquest
As. Mai l’encertaràs perquè el triler, que ha fet un
joc de mans, sempre fa
trampes.
Si partim de les dades que han anat notificant els governs de les
Comunitats Autònomes
i les comparem amb les

dades facilitades pels hospitals, residències de la gent
gran i empreses de serveis
funeraris, la xifra ronda els
44.000 morts deguts al coronavirus. UN DE CADA MIL
ESPANYOLS ha mort degut
al COVID.
No hi ha cap país, ni oriental ni occidental, ni desenvolupat i ric ni pobre com les
rates que tingui una proporció de morts com la que té
Espanya.
Trileros. Mentiders. La
pandèmia els ha vingut tant
gran a aquesta banda d’inútils i ineficients com la crisi
econòmica que ja és aquí
degut precisament a la pandèmia i que no sabran resoldre perquè lo seu és crear
problemes allí on no hi son,
o augmentar els que ja existeixen, no cercar solucions.

Prou racisme ja!

Marató de Vida (Associació africana de Balaguer i comarca,
Chabal al Amal, Associació de dones solidàries Dona Pas)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Avui m'he despertat i
m'he adonat que havien
desaparegut les ètnies,
les cultures, els territoris, els continents, els
països... Algú havia fet
que de sobte tots fóssim
iguals, en el color de la
pell, en la llengua parlada, mengéssim el mateix,
tinguéssim els mateixos
costums, el mateix cos,
els mateixos cabells...
alguns estaven contents
perquè resulta que tots
teníem la pell blanca,
érem ateus, agnòstics,
catòlics o protestants i
parlàvem anglès. Que
podia fer per convèn-

cer a qui ho havia fet, que
el món no havia de ser tal
com aquesta persona volia?, que el planeta terra
era molt divers i d'aquí que
fos tan bonic, tan autèntic,
tan interessant, tan enriquidor? Però era impossible
perquè no sabia mirar més
enllà del seu nas, només
l'interessava el poder, els diners, tenia por de perdre el
que posseïa, sempre volia
quedar bé amb els altres i
volia aniquilar tot allò que li
suposes un problema. Sort
que de seguida m'he adonat
que havia estat un mal son,
que pels carrers continua
havent-hi diversitat i color,

I al d’amunt, en lloc de
mirar de corregir tot allò
que han fet malament, es
dediquen a bolcar mentides
i acusacions injustificades
sobre els partits que no han
dit amén a tot.
Com sempre han fet, el
governs d’esquerres en lloc
de governar fan oposició de
la oposició.
Augmentaran els impostos existents i en crearan
de nous per finançar el seu
desbarrament. No saben
crear riquesa si no és amb
la concessió a dojo de subsidis o amb la contractació
directa de personal, faci falta o no. No saben crear les
condicions per a estimular
la creació de riquesa i llocs
de treball.
Que Déu ens agafi confessats.

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

i que tots som iguals, som
persones humanes i el que
ens fa estar allunyats unes
de les altres és el racisme,
la xenofòbia, el classisme,
la vanitat, la por i els prejudicis...
Cridem ben fort: N'estem farts i fartes que es discrimini a les persones per la
seva procedència o el color
de la pell, n'estem farts i fartes de l'explotació laboral a
les persones temporeres i
de l'abús policial racista.
Diem prou! Totes les
persones es mereixen un
respecte, deixeu en pau a
la gent que vol viure en pau,
prous abusos ja!
A totes les persones que
gràcies al vostre RACISME
I XENOFÒBIA, viure en
aquest món sigui per moltes altres com un mal son...
-------------------------------------------
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ESPORTS

La Lliga Ponent Virtual té com a objectiu
un repte solidari per recollir fons benèfics
L’objectiu és recollir
5.000 euros abans del 30
de juny per adequar els
serveis d’Aremi per poder
obrir amb seguretat
L’activitat va començar
el passat diumenge 7 de
juny, amb els 10K/5K de
Fraga-Memorial Joaquín
Calucho.
Les cites que l’han seguit
aquest mes, són la Cursa
de Sant Miquel de Lleida
(el diumenge 14), la Milla
del Secà de Sant Pere (cursa convidada, el divendres
19), la Cursa de la Guineu
de Vilanova de Bellpuig
(dissabte 20), la Cursa de
la Paràlisi Cerebral Balàfia-Aremi (diumenge 21),
la Cursa de la Bassella de
Miralcamp (dissabte 27)
i la Cursa de Torrefarrera
(diumenge 28).

Cursa virtual de Fraga

Cursa virtual de Sant Miquel

Els respectius organitzadors d’aquestes curses
han cedit, com en tota la
Lliga Ponent Virtual, dos
inscripcions per sortejar
entre els participants. Algunes de les curses, a més,
organitzen diferents accions per reforçar l’activitat.
És el cas de la Cursa de la
Paràlisi Cerebral BalàfiaAremi, que ha creat un rep-

te solidari a Mi Grano de
Arena.com.
Aquest repte té com a
objectiu recollir fons per
tal d’adequar els serveis
d’AREMI i equipar-los amb
el material essencial, i així
poder reobrir-los el més
aviat possible amb les garanties de seguretat i protecció exigides. Es necessiten obtenir 5.000 euros
abans del 30 de juny. Cal
remarcar que AREMI treballa amb i per a les persones amb paràlisi cerebral
i discapacitats similars
de les terres de Lleida, un
col·lectiu de persones amb
gran dependència i per
tant amb grans necessitats
de suport i que és especialment vulnerable, motiu
pel qual cal extremar les
mesures de seguretat i prevenció després de la crisi
sanitària desencadenada
per la Covid-19.

El Centre Excursionista de
Balaguer retorna i es prepara per
oferir les properes sortides
La Junta del Centre
Excursionista de
Balaguer, és reunirà de
nou presencialment,
com és habitual un cop
cada mes, ja a partir
d’aquest mateix mes de
juny.
La principal tasca a
fer en aquesta primera
trobada serà analitzar
la situació actual, que
canvia constantment i les
diferents recomanacions
i directrius que van
arribant des de la FEEC
(Federació d’Entitats
Excursionistes de
Catalunya) amb un
objectiu ben clar: tornar
a potenciar el més
ràpidament possible
l’ànima del CEB, les
sortides a la natura.
Des de la junta
tenen clar que quan

El passat mes de març
van estrenar nova
pàgina web, on s’aniran
penjant les novetats i
notícies
abans es pugui tornar
a la “normalitat” millor,
però sempre oferint les
mesures de seguretat per
a tots, oferint un ampli
ventall d’activitats pels
aquests propers mesos
d’estiu.
El passat mes de
març van estrenar nova
pàgina web, on s’aniran
penjant les novetats i
notícies, així com també
des d’aquest mitjà. La
web també permet rebre
propostes i idees de part
dels usuaris.

Gramenet (Vall Fosca) sortida del mes de març
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El grup balaguerí Rehenes està present
a la mostra “Estrats: sons de Ponent”
“Estrats : sons de ponent
2”, és una mostra d’algunes bandes o solistes que
hi ha actualment per les
Terres de Lleida. Hi han 22
formacions seleccionades
de 52 presentades. El grup
balaguerí Rehenes també hi
està present amb la cançó “
Después del incendio” del
seu últim treball “Arañazos
bajo la piel”.
La revista Enderrock en
va fer ressò al número de
maig, hi ha un cd recopilatori, amb un tiratge de 4.000
unitats, de 22 projectes d’artistes de la província amb

Rehenes

diferents estils musicals,
que porten el nom de Lleida

pel panorama de la música
amb un gran nivell musical.

Presentació dels entrenadors dels
primers equips sèniors del CB Balaguer

Presentació d’entrenadors del CB Balaguer

Aquest dimarts 16 de
juny, s’han presentat els dos
entrenadors dels primers
equips sèniors del Club
Bàsquet Balaguer per la
propera temporada 2020-21.
El sènior femení A, canvia d’entrenador i la propera
temporada serà Josep Maria Sanfeliu qui entrenarà
l’equip a primera catalana.
Els nois del sèrnior A,
continuaran sent entrenats
per Francesc Almira, per
tercer any consecutiu a
segona catalana.

La Paeria prepara una revetlla
de Sant Joan per gaudir però
amb la seguretat corresponent
L’àrea de Joventut
i Ensenyament de la
Paeria de Balaguer ha
preparat per aquest Sant
Joan una revetlla diferent,
una proposta festiva que
pretén conciliar oci i
seguretat en un espai
a l’aire lliure, com és el
Parc de la Transsegre, per
poder gaudir de la primera
festa de l’estiu.
D e s d e l a Pa e r i a
s’anima a la ciutadania a
gaudir de la revetlla que
començarà a 2/4 d’11 de
la nit amb l’espectacle
de llum i foc “Cirkifoc” de
la Cia. ToniTon per a tots
els públics. Espectacle
que combina números
d’acrobàcia aèria,
manipulació d’elements
de foc i pirotècnia amb
personatges teatrals que
juguen i ballen amb el foc

Revetlla de Sant Joan

com element principal.
Durant l’espectacle es
donarà coca de Sant Joan
i moscatell.
A continuació arribada
de la Flama del Canigó
i lectura del manifest
a càrrec de la Colla
Bastonera i Grallera de
Balaguer.
Seguidament es farà
l’encesa de la foguera i
piro musical a càrrec del
grup Diables “Bèsties
Feréstegues” de Balaguer.
Per acabar la revetlla
concert de nit “A grup
vocal” finalistes del
programa de TV3 “Oh
Happy Day”.
L’ a f o r a m e n t s e r à
limitat segons els criteris
sanitaris establerts.
L a Pa e r i a a p e l · l a a
la “responsabilitat
individual”.
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL

-----------------------------------ES BUSCA persona
per cuidar hort a Balaguer. Amb reg. Finca al
costat del camí. Informació: 699798857.
----------------------------------SE NECESITA dependienta para trabajar
en carnicería. Se precisa experiencia y buena presencia. Razón:
622779668.
----------------------------------ES PRECISA mecànic-electricista de
manteniment amb experiència, per incorporació immediata a
Ceràmica La Coma de
Balaguer. Enviar Currículum a ceramica@
lacoma.com
----------------------------------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 seria y responsable, para
limpiar pisos y escaleras, planchar... Buenas
referencias. Razón:
642428457.
-----------------------------------REPASSOS d’anglès,
Cursos de Primària,
ESO i Batxillerat. Raó:
698383277.
-----------------------------------

IMMOBLES

----------------------------------ES LLOGA per setmanes apartament a la
Pineda (Tarragona).
Zona tranquil·la, a 100
metres de la platja. Capacitat per 4 persones.
Amb piscina i zona
verda comunitària,
pàrking tancat. Raó
telèfon: 646987358.
-----------------------------------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.
------------------------------------

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 LLOG apartament a
la Pineda, per setmanes, capacitat 4 persones, a 50 metres de
la platja, amb vistes al
mar. Raó: 652957129.
----------------------------------ES TRASPASSA botiga de roba infantil,
totalment equipada i
en funcionament. Raó:
973450555.
-----------------------------------

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

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 torre que
es llogui, als voltants
de Balaguer. Lloguer
a poder ser durant els
mesos d’estiu (juny,
juliol, agost i setembre). Que tingui piscina. Raó interessats:
620817088.
-----------------------------------

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

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

GERB
AJUNTAMENT
973 446 099
-------------------------------------------------------------------------LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445 018
-------------------------------------------------------------------------LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424 005
CASA DEL METGE
973 424 058
-------------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
AJUNTAMENT
973 454 004
-------------------------------------------------------------------------MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180 205
-------------------------------------------------------------------------MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430 005
METGE
973 430 107
-------------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438 004
CONSULTORI MÈDIC
973 438 003
RESIDÈNCIA
973 438 169
-------------------------------------------------------------------------SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC
973 420 003
-------------------------------------------------------------------------SANTA LINYA
TELÈFON PÚBLIC
973 454 002
-------------------------------------------------------------------------TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC
973 454 003
-------------------------------------------------------------------------TÉRMENS
AJUNTAMENT
973 180 010
DISPENSARI MÈDIC
973 181 181
-------------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432 008
CASA DEL METGE
973 432 055
-------------------------------------------------------------------------VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC
973 454 019
--------------------------------------------------------------------------

ÀGER
F. JOSA

973455286

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

973426189

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

973450214
973445384
973445280
973445087

------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D’URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.

973586466

------------------------------------------------------------------CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M.

973420200

------------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
PÉREZ TORRES, ROSA M.

973428070

------------------------------------------------------------------LA SENTIU DE SIÓ
M. JOSÉ MAS LACRUZ

973424151

------------------------------------------------------------------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 18 de juny
a les 8 de la tarda del 25 de juny
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 25 de juny
a les 8 de la tarda del 2 de juliol
DOLSET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 2 de juliol
a les 8 de la tarda del 9 de juliol
SALA

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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