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En Portada
Fira Q Balaguer

 Aquest cap de setmana arrencarà una nova 
edició de Fira Q en format digital, en el que des de 
qualsevol dispositiu mòbil i fent un clic, la podrem 
visitar.
 En aquest format de fira i per tal de veure els 
120 expositors que la configuren, els seus vídeos 
de presentació i les seves ofertes i promocions 
caldrà entrar al web www.firaq.cat i navegar entre 
els seus diferents apartats sense necessitat de 
sortir de casa.
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#La Biblioteca Margarida de Montferrat viurà de nou la Revetlla de Sant Jordi
Per aquesta edició, la Biblioteca presenta dues propostes: una adreçada a públic infantil a la tarda, i al 
vespre un espectacle per a adults

# Balaguer ja té nous aparcabicicletes per fomentar l’ús de la bicicleta per la ciutat
Es preveuen habilitar 6 nous aparcaments per a bicicletes distribuïts en diferents indrets de la capital

>>BALAGUER
# 120 expositors i més de trenta activitats en el format virtual de Fira Q

Una edició que es podrà veure des de qualsevol dispositiu mòbil, 
tauleta o ordinador des del 24 d’abril fins a l’1 de maig

# Balaguer centralitza les activitats de Sant Jordi a la Plaça Mercadal
En la jornada s’hi podran trobar unes 20 parades durant tot el dia

# Recital poètic-musical dissabte dia 24 a les Avellanes
A la plaça Major a partir de les 12.30 h, de la lectura poètica a càrrec 
de l’actriu Àngels Bassas i la música en directe de Josep Manel Vega

# Els escolars de Térmens reben els premis del concurs de dibuix
Van fer entregar dels premis l’escriptor, editor i mestre Ramon Besora, 
que va impartir uns tallers per fomentar la lectura a l’escola

# Balaguer celebra la 14 edició de  l’Open Gimnàstica Rítmica Conjunts
Tot i  les  restriccions de que  al final  van impedir la participació 
d’altres clubs, hi ha  haver la participació de 150 gimnastes 

# Victòria a domicili del Balaguer Piera Ecoceràmica 
El Balaguer Piera Ecoceràmica ha fet un nou pas endavant a la Su-
perdivisió femenina en guanyar a domicili l’Alicante TM per 2 a 4

>>COMARCA
# L’arxiu treu un nou llibre de la col·lecció Fem memòria de Castelló de Farfanya 

El llibre, elaborat per Gerard Costa i editat en col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló, és el segon del 
projecte Fem Memòria de l’Arxiu que té l’objectiu de preservar la memòria gràfica dels pobles

# Oberta la convocatòria d’ajusts per l’adequació d’habitatges de persones grans
Per optar a aquesta ajuda s’ha de ser major de 65 anys i l’habitatge ha de ser l’habitual

>>ESPORTS
# La marxa BTT Secans de la Noguera aplega enguany a més de 300 participants

Malgrat que la climatologia no va ser la millor, els ciclistes van poder pedalar per l’entorn natural i paisat-
gístic d’Algerri –que era el centre neuràlgic de la jornada–, Ivars de Noguera i Os de Balaguer

# El nedador Lluís Pijuan és campió de Catalunya màsters +45
Es va proclamar campió de Catalunya en la prova de 1.500 metres amb un temps de 18:17:39

# Nova campanya de l’ACB per incentivar les compres  per Sant Jordi
La campanya consisteix en que tothom que compri a qualsevol botiga de 
l’Associació durant el dia 23, entrarà en el sorteig de 2 vals de 50 euros

# 7a edició del Free Style Dance BLG 2021 el diumenge 25 d’abril
Aquesta competició de funky i hip-hop, rebrà les actuacions de dife-
rents grups, aules i centres de les comarques lleidatanes
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120 expositors i més de trenta activitats 
en el format virtual de Fira Q d’enguany

 Aquest cap de setmana 
arrencarà una nova edició 
de Fira Q en format digital, 
en el que des de qualsevol 
dispositiu mòbil i fent un 
clic, la podrem visitar.
 En aquest format de 
fira i per tal de veure els 
120 expositors que la con-
figuren, els seus vídeos 
de presentació i les seves 
ofertes i promocions cal-
drà entrar al web www.
firaq.cat i navegar entre 
els seus diferents apartats 
sense necessitat de sortir 
de casa.
 Paral·lelament, i se-
guint  l’essència de Fira Q 
que la fa diferent, durant 
els dos dies del cap de 
setmana aniran passant 
coses. Més de 30 activitats 
dels diferents sectors pre-
sents a Fira Q s’aniran de-
senvolupant en diferents 
franges horàries i després 
quedaran penjades al web 
per tal de poder-les visio-
nar durant tota la setmana, 
és a dir, des del 24 d’abril 
fins a l’1 de maig. 
 Cal  destacar,  entre 
aquesta rica programació, 
el primer Concurs de cuina 

infantil conduït per dos 
joves balaguerins, Jan i 
Jordi Molins Vidal, experts 
en el món culinari, que ens 
proposaran fer un pastís 
de poma de Lleida i tots 
els nens i nenes que hi 
vulguin participar caldrà 
que dissabte, a les 11.30 h, 
consultin aquesta activitat 
tot i que també podran 
visionar-la posteriorment, 
al llarg de tota la setma-
na, dins l’espai Menuts Q. 
S’hauran de seguir unes 
bases per tal de participar 
al concurs, que també 
estaran penjades al web 
corresponent de www.
firaq.cat
 Una altra activitat nova 
serà la mostra Moda 25600 
BLG, un showroom amb 
diferents comerços de la 
ciutat que mostraran les 
darreres tendències en 
moda, complements, ulle-
res, joies, pentinats, roba 

d’infants, bany i altres amb 
la participació de Secrets, 
Le Coquett, It’sOnly home 
/ dona, Joieria Joima, No-
vetats Filo, Perruqueria 
Roser i Anna, Le Coquett 
Curvy, Camiseria Borràs 
home / dona, FashionKids, 
Esports Querol, Merceria 
Bonet i  Natural Òptics. 
Aquesta mostra es podrà 
veure dissabte 24, a les 
12 del migdia i a les 6 de 
la tarda, i també quedarà 
penjada al web durant tota 
la setmana.
 També hi haurà presen-
tacions i tallers a càrrec de 
diferents expositors que 
mostraran novetats.
 Fira Q posa a disposició 
una enquesta en la que 
només per participar-hi, es 
podrà guanyar 15 vals de 
100 euros per bescanviar 
en els comerços partici-
pants  en aquesta edició 
de Fira de la ciutat.

Presentació de Fira Q d’enguany 

 Aquest concurs tindrà 
lloc dins el marc de Fira Q 
Balaguer, edició virtual.
 L’elaboració de la re-
cepta anirà a càrrec de 
dos joves balaguerins, 
en Jan Molins Vidal i en 
Jordi Molins Vidal molt 
experts en el món culina-
ri.
 La recepta serà unes 
postres “ Pastís de poma 
de Lleida”.
 Les bases per parti-
cipar en aquest concurs 
són:
 1. Els infants que ho 
desitgin hauran d’elabo-
rar La recepta  a les seves 
cases i hauran d’enviar 
una fotografia divertida 
del resultat final,  per tal 
de participar al concurs.
 2. Hi haurà dues mo-
dalitats:  grup A,  de 6 a 
10 anys. Grup B,  d’11 a 

1r Concurs Infantil de Cuina 
Menuts Q el dissabte 24 d’abril 
en el marc de Fira Q

1r Concurs de infantil de Cuina de Fira Q

14 anys.
 3. Es valorarà l’origi-
nalitat i la imaginació, 
així com també la part 
artística. També es va-
lorarà la creativitat dels 
infants sempre respec-
tant els ingredients de la 
recepta.
 4. La recepta quedarà  
al web www.firaq.cat i es 
podran preparar fins el 
dia 4 de maig que finalit-
zarà el termini de presen-
tació de les fotografies.
 5. Les fotografies de 
les recepta feta pels in-
fants s’hauran d’enviar 
per correu electrònic a 
l’adreça concursinfantil-
firaq21@gmail.com.
 6. El dia 8 de maig es 
lliuraran els premis als  
guanyadors o guanyado-
res de les dues modali-
tats.

Una edició que es podrà 
veure des de qualsevol 
dispositiu mòbil, tauleta 
o ordenador des del 24 
d’abril fins l’1 de maig



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



6 >> F I R A  Q

Fira Q virtual presenta els seus expositors 
a la web i diferents tallers i demostracions
 Enguany, atès a la pan-
dèmia, des de la Paeria 
de Balaguer ha readaptat 
el model de Fira Q en un 
format digital per tal de 
poder seguir promocionant 
els comerços i negocis de 
la ciutat. Ho farà, però, 
amb una doble vessant ja 
que no es pot oblidar la 
importància de la venda 
en el mateix comerç, amb 
el “feed back” humà entre 
comprador i venedor que 
això representa.
 Així doncs, per una 
banda, la Fira serà en línia, 
en una web feta per l’oca-
sió, www.firaq.cat ,amb 
diferents apartats tot se-
guint el model propi de la 
fira presencial , i per una 
altra la fira serà present 
als negocis i establiments 
inscrits, amb la voluntat 
que durant tota la setmana 
es celebri en cada comerç 
o establiment una gran 
activitat comercial, amb 
ofertes, promocions, des-
comptes, sortejos, experi-
ències ... amb la voluntat 
que incentivin les vendes 
amb avantatges molt atrac-
tius. 
 Per una banda, troba-
rem les salutacions de les 
autoritats que inaugurin la 
fira, un vídeo de presenta-
ció de la ciutat de Balaguer 
i ja entrarem en els dife-
rents sectors que han con-
figurat Fira Q els darrers 

anys : El de l’automoció, 
del comerç i serveis, del 
producte de proximitat, de 
l’ habitatge i construcció, 
i de la restauració i l’oci. 
Dins de cadascun d’ells 
trobarem els diferents ex-
positors.
 En cada sector, a l’en-
trar, trobarem els logos de 
les empreses i comerços 
que hi formen part. Entra-
rem i veurem una descrip-
ció del negoci, un vídeo de 
presentació i una oferta o 
promoció Fira Q que farà 
precisament transportar la 
Fira als comerços, tal com 
es pretén a l’allargar la fira 
una setmana. D’aques-
ta manera, durant tota la 
setmana farem Fira a la 

Espai gastronòmic d’edicions anteriors de Fira Q

Edició de 2019 de Fira Q

ciutat. I es podran aconse-
guir ofertes, descomptes, 
promocions, sortejos, ex-
periències.... tot comprant 
a la ciutat de Balaguer i 
vinculant-ho també amb la 
campanya comercial Troba-
ho a Balaguer !
 Un cop haurem visitat 
els expositors distribuïts 
per sectors podeu anar, 
com fèiem a la Fira, a veure 
el programa d’activitats 
paral·lel i no perdre el di-
namisme que tan ens ca-
racteritza. Dins d’aquestes 
accions podrem trobar: 
presentacions de novetats, 
xerrades, elaboracions de 
receptes, presentació dels 
productes de la nostra ter-
ra... També hi haurà l’espai 
Menuts Q amb el 1r Con-
curs de cuina infantil.
 En altres franges ho-
ràries també podreu fer 
uns tallers que estaran 
penjats al web conduïts 
per propietàries de negocis 
de la ciutat. Recordar que 
es sortejarà entre tots els 
que visitin el web de la Fira 
www.firaq.cat i que respon-
guin una senzilla enquesta 
de valoració, 15 vals de 100 
€ per bescanviar-los entre 
els expositors presents a 
la Fira.

Els expositors han fet un vídeo de presentació del 
seu negoci i una oferta de promoció Fira Q

Dissabte 24 d’abril

MATÍ
10.00 h. Acte d’inauguració de Fira Q, a càrrec del 
Sr. Jordi Ignasi Vidal, paer en cap de la ciutat de 
Balaguer.
10.30 h. “Activa’t” sessió de ioga i meditació per a 
tots els públics, a càrrec d’Ikigai centre de Ioga Reiki 
Meditació de Balaguer.
11.00 h. Demostració de tapisseria i restauració de 
mobles, a càrrec de Lo Tapi’s de Balaguer.
11.30 h. Espai Menuts Q. “1r Concurs de cuina infantil” 
amb dues modalitats, a càrrec de Jan Molins Vidal 
i Jordi Molins Vidal. Faran un ”Pastís de poma de 
Lleida”.
12.00 h. “Moda 25600 BLG”. Showroom  en viu amb 
la participació de diferents comerços de la ciutat.
12.30 h. Elaboració d’un “Pa amb oli, tres xocolates 
especiades i sal, a càrrec del restaurant Cal Xirricló 
de Balaguer.
13.00 h. Presentació de les diferents novetats dels 
nostres productes, a càrrec de Bigmat Ochoa de 
Balaguer.
13.30 h. Elaboració de “La coca de samfaina de 
Balaguer”, a càrrec d’Enric  Baldomà del Forn Inalba 
de Balaguer.

TARDA
16.00 h. Espai Menuts Q. Contacontes infantil 
d’higiene bucodental “La dent feliç”, a càrrec 
d’Institut Dental La Noguera.
16.30 h. Presentació dels diferents productors de 
proximitat de la xarxa Aliments del Territori i tu, 
participants a la fira, amb el suport del Patronat de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
17.00 h. Elaboració de la recepta de “Mon cuôn amb 
arrels catalanes” (rotllet vietnamita), a càrrec del 
restaurant Les Roquetes de Balaguer.
17.30 h. Presentació del producte “Olimel”, a càrrec 
d’OliCastelló de Castelló de Farfanya  i Torrons i Mel 
Alemany d’Os de Balaguer.
18.00 h. II sessió de “Moda 25600 BLG”. 
18.30 h. Espai Menuts Q. Taller infantil “Cosim i 
Juguem”, a càrrec de Brodats Paquita.
19.00 h. Elaboració de la recepta “ El mar ibèric” a 
càrrec del restaurant  El Tastet del Reng de Balaguer.
19.30 h. Presentació del nou vídeo de promoció 
turística de la Noguera, a càrrec del Consell Comarcal 
de la Noguera.
20.00 h. Receptes de cuina “Un món Thermomix”, a 
càrrec de Clara Gili de Vorwerk-Thermomix de Lleida.

Programa activitats Fira Q
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Durant el cap de setmana de Fira Q es 
faran també altres activitats paral·leles

Concert de Nil Moliner i Suu al Pavelló Molí de l’Esquerrà

Activitats paral·leles pel cap de setmana de Fira Q 
amb accions per a tots els públics

 El dissabte 24 d’abril 
a les 18 h de la tarda, s’ha 
programat una visita gui-

ada monogràfica gratuïta 
especial Fira Q a la col-
legiata Santa Maria la Ma-

jor de Balaguer (S.XIV-XVI), 
a càrrec de Viu l’Oest Gui-
atges Culturals. Les places 
són limitades, i s’ha de fer 
reserva prèvia: a info@viu-
loest.cat o a través del telè-
fon: 676 680 135. 
 Per altra banda, el Pa-
velló Molí de l’Esquerrà 
serà l’escenari del Concert  
de Fira J, amb les actuaci-
ons de Nil Miloner i Suu, a 
partir de les 19 h. Aquest 
concert és una de les ac-
tuacions ajornades durant 
les Festes del Sant Crist 
2020. A causa de la pandè-
mia, el format del concert 
serà diferent a l’habitual, 
no hi haurà barra i l’afora-
ment estarà limitat a 350 
persones. Així es pretén 
crear oci jove a la ciutat, 
coincidint amb el cap de 

Protagonistes de “La cabra, o qui és la Sylvia?”

setmana de Fira Q. 
 Ja serà de cara al ves-
pre, al Teatre Municipal 
de Balaguer, a les 20.30 
h, l’obra, “La cabra, o qui 
és la Sylvia?” d’Edward 
Albee, protagonitzada per 
Jordi Bosch, Emma Vila-
rasau, Roger Vilà, Jordi 
Martínez. L’obra tracta so-
bre Martin, que acaba de 
guanyar el premi Pritzker, 
considerat el Nobel d’ar-
quitectura, i a més té 

l’encàrrec culminant de 
la seva carrera, la creació 
d’una ciutat sencera al bell 
mig del desert. Viu amb la 
seva esposa Stevie, una 
dona intel·ligent, atracti-
va i empàtica, i el seu fi ll 
Billy, un jove sensible que 
mira els seus pares amb 
una admiració inqüesti-
onable. Són una família 
nord-americana perfecta, 
d’esquerres, harmoniosa i 
triomfadora.
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La versió virtual de Fira Q ofereix moltes 
demostracions dels seus expositors

 La Fira Q del 2021 serà 
en format virtual degut a 
la pandèmia, però de ben 
segur serà una fira que 
aportarà moltes activitats.
 Els expositors han creat 
un video promocional del 
seu negoci, una manera de 
reflectir el que farien a la 
Fira presencial, a part tots 
ells han preparat descomp-
tes i promocions especials 
per aquests dies. També 
cal tenir en compte que 
molts dels expositors han 
preparat tallers i demos-
tracions que es podran 
veure en directe (consultar 

programació), de novetats 
o productes que volen com-
partir amb el públic. Tot i 
el programa establert, els 
vídeos es podran visualitzar 
un cop s’hagin fet, des del 
web de firaq.cat
 Activitats també per als 
més menuts com ja teníem  
a Fira Q, l’espai Menuts Q, 
on es podrà gaudir de tallers 

pensats pels més petits de 
la casa, sempre aprenent i 
divertint-se al mateix temps. 
Enguany s’estrena el primer 
concurs de cuina infantil 
que anirà de la mà de dos 
cuiners molt joves i alhora 
experts en el món culinari, 
els germans Jan i Jordi 
Molins Vidal que seran els 
encarregats d’animar a 
tots aquells nens i nenes 
(en edats de 6 a 10 anys i 
11 a 14 anys) que hi vulguin 
participar.
 Un any en que encara 
que no hi hagi el caliu de 
la fira tradicional, amb els 
contacte d’expositor i client, 
s’intentarà que el “visitant” 
pugui contemplar la gran 
oferta de la ciutat de Bala-
guer i voltants durant els 
dies 24 i 25 d’abril i que 
s’allargarà fins al proper 
dissabte 1 de maig, sempre 
des del web firaq.cat

Demostracions de cuina (foto 2019)

Una edició que encara 
que sigui en format
virtual es podrà veure en 
directe o els videos
penjats al web firaq.cat

Diumenge 25 d’abril

MATÍ
10.00 h. “A cop de pinzell…” recorregut per l’exposició 
d’en Marcel·lí Bergé, al Museu de la Noguera de 
Balaguer.
10.30 h. Xerrada sobre protecció solar “El Sol és el 
nostre amic”, a càrrec de Neus Moreno de Bellesa 
Natural de Lleida.
11.00 h. Presentació del nou vehicle “Opel Mokka”, a 
càrrec de Badimòbil de Balaguer.
11.30 h. Espai Menuts Q.  “Aprenem a fer gelatines 
casolanes amb fruites de temporada”. A càrrec de 
Fructumcat, de Gerb.
12.00 h. Presentació de novetats en pintures a càrrec 
de Comercial Pintures de Balaguer .
12.30 h. Elaboració d’uns “Tirabecs saltejats amb 
encenalls de pernil i ou escalfat”, a càrrec de Txica 
dTxef de Balaguer.
13.00 h. Presentació de la campanya de “Turisme 
Familiar” de Balaguer. 
13.30 h. Muntatge i decoració d’un pastís amb tècnica 
d’aerografia, a càrrec de la Tata Dolça de Balaguer.

TARDA
16.00 h. “Showcooking” a càrrec del restaurant del 
Monestir de les Avellanes.
16.30 h. “Cansat d’antiinflamatoris, d’infiltracions, 
rizòlisis…?” xerrada a càrrec del Centre Recuperatori 
Pardinyes.
17.00 h. Elaboració d’un “Tàrtar de tonyina amb caviar 
de truita i lemon curd”, a càrrec del restaurant Lo 
Bistró de Cal Pepito de Balaguer.
17.30 h. Xerrada “5 símptomes per detectar un 
ambient tòxic de treball i com tractar amb ells abans 
que sigui massa tard” a càrrec de Maribel Contreras 
d’Intracomunica de Balaguer.
18.00 h. Presentació “Escollim les accions correctes, 
no les senzilles” sobre el Turisme Sostenible, a càrrec 
del grup Passió per Viatjar de Disseny Viatges Br4 
de Balaguer.
19.00 h. Presentació del nou vehicle ”Hyundai 
Tucson”, a càrrec de Bonet Cars de Balaguer.
19.30 h. “Enòlegs per un dia”. Viu l’experiència 
d’elaborar el teu propi vi, a càrrec del Celler Rubió 
de Sòls.
20.00 h. Cloenda.

Programa activitats Fira Q

El sector del motor també hi serà present (foto 2019)
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Obre Moda Re-, una botiga de roba
de segona mà que dóna oportunitats 
laborals a persones amb risc
d’exclusió social

 Càri tas d’Urgel l  ha 
obert una nova botiga de 
tèxtil “Moda Re-” i objectes 
de segona mà a Balaguer, 
amb l’objectiu de promou-
re l’economia circular a 
partir del residu tèxtil i 
alhora, generar llocs de 
treball d’inserció. La botiga 
també busca fomentar el 
consum responsable i el 
respecte al medi ambient.
 La nova botiga Moda 
Re- de Balaguer és la pri-
mera de la comarca de 
la Noguera i la cinquena 
de la província de Lleida. 
S’afegeix a la botiga de 
la Seu d’Urgell i a les tres 
botigues que hi ha a Lleida. 

El projecte de Càritas d’Urgell vehiculat a través de l’empresa d’inserció laboral 
Nougrapats busca donar una segona oportunitat al residu tèxtil però també
inserir laboralment persones en risc d’exclusió social

Està situada al C/ Barcelo-
na, núm. 65 de Balaguer, 
en un local amb 162 me-
tres quadrats i en el que 
s’hi podrà trobar roba per 
a totes les edats, comple-
ments de moda, articles de 
decoració i joguines, roba 
i parament de la llar, estris 
de cuina i complements 
esportius.
 Es tracta d’un projecte 
que cerca generar ocupa-
ció al territori de Balaguer 
i la seva comarca, i que 
al mateix promou la par-
ticipació social, en una 
activitat transformadora 
que millora els ratis de re-
utilització i reciclatge i que 

genera al mateix temps un 
estalvi en la gestió munici-
pal del reciclatge.
 Moda Re- és un projecte 
de Càritas que es porta a 
terme amb el suport de to-
tes les diòcesis espanyoles 
i ha estat possible gràcies 
al suport de la Fundació 
Llar Cristina Maria Maestre 
i de Càritas Espanyola, i es 
posa en marxa a través de 
l’empresa d’inserció labo-
ral Nougrapats de Càritas 
d’Urgell que, d’aquesta 
manera, s’obre a un des-
plegament territorial de 
l’empresa que ha de per-
metre crear, a curt termini, 
2 llocs de treball d’inserció.

 L’empresa d’inserció 
“Nougrapats” de Càritas 
d’Urgell és una aposta 
seria i compromesa amb 
l’equilibri social, que 
malgrat les grans dificul-
tats que ha comportat la 
crisi actual, ha sostingut 
l’estructura humana: ha 
acabat l’any 2020 amb 6 
treballadors d’inserció i 7 
treballadors d’estructura, 
i hi han passat durant el 
darrer any 12 persones en 

itinerari d’inserció labo-
ral, una de les quals està 
treballant en l’empresa 
ordinària.
 Balaguer és una de 
les poblacions on s’ha 
recollit més residu tèxtil 
durant l’any passat: en 
total han estat 46.822 
kg, dels 376.682 kg que 
s’han recollit en tot el 
territori del Bisbat d’Ur-
gell, durant el passat any 
2020.

A Balaguer s’han recollit prop 
de 47.000 kg de residus tèxtils 
durant l’any passat
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 La Revetlla de Sant 
Jordi és un projecte 
impulsat  pel  Ser vei 
de  Bibl ioteques del 
Departament de Cultura 
de la Generalitat  de 
C a t a l u n y a  q u e  é s 
possible gràcies a la 
p a r t i c i p a c i ó  d e  l e s 
biblioteques i les seves 
xarxes de col·laboradors.
 A q u e s t a  s e r à  l a 
novena edició. El 2020 es 
va haver d’anul·lar amb 
motiu de l’estat d’alarma 
per la Covid-19.
 Per aquesta edició, la 
Biblioteca presenta dues 
propostes: una adreçada 
a públic infantil a la tarda, 
i al vespre un espectacle 
per a adults.
 A les 6 de la tarda 
al pati de la biblioteca 
tindrà lloc una nova 
hora del conte en anglès 
Storytime “Farmyard”  

La Biblioteca Margarida de 
Montferrat viurà de nou 
la Revetlla de Sant Jordi

a càrrec de Kids & Us 
Balaguer,  adreçat  a 
infants de 3 a 8 anys, 
amb places limitades. 
E n  a q u e s t a  o c a s i ó , 
un granger decideix 
participar al premi de la 
granja més neta.
 A les 8 del vespre, 
es tà  organi tzada  la 
representació de l’obra 
“Adreça desconeguda” a 
càrrec de Javier Lázaro i 
Francesc Vilalta, sota la 
direcció de Jesús Agelet. 
La peça teatral es una 
adaptació  de  l ’obra 
literària que porta el 
mateix nom. Editada per 
edicions RBA i en castellà 
amb el títol “Paradero 
desconocido” va publicar-
se per primera vegada 
l’any 1938, i en poc temps 
va ser considerada una 
obra mestra. Les places 
són limitades.

Balaguer centralitzarà les activitats de 
Sant Jordi a la Plaça Mercadal
 La Paeria de Balaguer 
concentrarà aquest any la 
celebració de Sant Jordi a 
la plaça del Mercadal.
 S’ha programat, un 
espectacle a les llars 
d’infants, que aquest any 
serà exclusiu per aquests 
centres per respectar les 
bombolles, i una altra ac-
tivitat que es farà a l’espai 
del Parc de la Transsegre, 
adreçada a infants a partir 
de P4 i cicle inicial.
 En la jornada de Sant 
Jordi, s’hi podran trobar 
unes 20 parades i no tan-
caran al migdia per facili-
tar la circulació de perso-
nes.
 El mateix dia s’inaugu-

Una passada edició de Sant Jordi al Passeig de l’Estació

rarà el mural dedicat a Te-
resa Pàmies dins del pro-
jecte “Balcons il·lustrats”.  
 Un cop presentat, s’ac-
tivarà la consulta popular 

per saber quins han de ser 
els següents personatges 
il·lustres de Balaguer que 
han de ser immortalitzats 
en un mural.

Aparcabiciletes nous a la ciutat

Balaguer ja té nous aparcabicicletes per 
fomentar l’ús de la bicicleta per la ciutat

La Biblioteca celebrarà la Revetlla de Sant Jordi

 La Paeria de Balaguer 
ha començat a instal·lar els 
nous aparcabicicletes en 
diferents zones de la ciu-
tat. Els treballs han comen-
çat per la zona de l’Estel i 
la plaça del Mercadal, es 
preveuen habilitar 6 nous 
aparcaments per a bicicle-
tes distribuïts en diferents 
indrets de la capital. Les 
zones, es van establir arran 
de les propostes mitjan-
çant una consulta realitza-
da per la Paeria. 
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 El 19 d’abril l’alumnat 
de 4t d’ESO de l’Institut 
Ciutat de Balaguer va 
realitzar una sortida al 
pantà de Sant Llorenç 
de  M ontga i  on  van 
realitzar un treball de 
c a m p  p e r  o b s e r v a r 
les  caracter ís t iques 
d e  l ’ e c o s i s t e m a  d e 
l’embassament i valorar 
el seu estat ecològic.
 En el cas del projecte 
de l’Institut Ciutat de 
Balaguer, que compta 
amb l’assessorament 
d e  C a r l e s  A l c a r a z , 
investigador del programa 
AMIC de l’Institut Institut 
de Recerca i Tecnologia 
A g r o a l i m e n t à r i e s 
(IRTA), els i les alumnes 
investiguen l’ecosistema 
del pantà de Sant Llorenç 
de Montgai, centrant-se 
sobretot en el perill que 

Alumnes de l’Institut  Ciutat de 
Balaguer investiguen el pantà 
de Sant Llorenç de Montgai

representen les espècies 
invasores. Avui mateix 
han pogut comprovar, 
mi t jançant  un  pet i t 
mostreig, la presència 
de cranc americà a les 
ribes del pantà. 
 E l  p r o g r a m a 
“Investiga.edu” és una 
experiència pilot que 
pretén iniciar un model 
e s t a b l e  d ’ e d u c a c i ó 
científica en el territori 
que es fonamenti en la 
investigació que es duu 
a terme a les comarques 
del Pirineu i Prepirineu 
de Lleida. Aquest projecte 
proposa un apropament a 
la ciència des del territori 
proper, potenciant un 
treball interdisciplinari 
i  g l o b a l i t z a t  q u e 
afavoreixi l’aprenentatge 
c o m p e t e n c i a l  d e 
l’alumnat. 

Nova campanya de l’ACB per incentivar
les compres per la diada de Sant Jordi

 L’Associació de Comer-
ciants de Balaguer, amb 
el seu esperit de reactivar, 
promocionar i recolzar el 

Cartell promocional de la campanya

comerç de proximitat, ha 
posat en marxa una campa-
nya per incentivar les com-
pres a les botigues associa-

des pel divendres 23.
 La campanya consisteix
en que tothom que com-
pri a qualsevol botiga de 
l’Associació durant el dia 
23, entrarà en el sorteig de 
2 vals de 50 euros. Un per 
gastar en un tractament de 
salut o bellesa en qualsevol
dels centres professionals 
associats, i l’altre en un ro-
màntic dinar o sopar a triar 
en un dels restaurants as-
sociats.
 Per participar-hi els ti-
quets de compra s’hauran 
de dipositar a l’urna que 
l’Associació tindrà al seu 
stand de Sant Jordi a la Pl. 
Mercadal aquest divendres.

7a edició del Free Style Dance BlG 2021 
el proper diumenge 25 d’abril

Cartell de l’acte

Sortida al Pantà de Sant Llorenç

 Aquest diumenge 25 
d’abril el pati del darrera 
del Teatre Municipal de Ba-
laguer, acollirà la 7a edició 
del Free Style Dance BLG 
2021.
 Aquesta competició de 
funky i hip-hop, rebrà les 
actuacions de diferents 
grups, aules i centres de 
les comarques lleidatanes.
 A les 12 h serà el torn 
dels infantils i júnior i a les 
18 h el torn de categories 
júnior i sènior. L’aforament 
està limitat.
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Nou servei d’informació per WhatsApp 
dels Mossos contra la violència masclista

Cartell informatiu

La voluntat és d’apropar-se a les víctimes de totes 
les edats que pateixin violència masclista

 El passat 1 d’abril, va 
entrar en funcionament 
el nou servei de canal de 
Whatsapp gestionat per 

Mossos d’Esquadra per 
oferir informació i asses-
sorament policial a la víc-
tima o potencial víctima 

de violència masclista.
 Amb el número 601 00 
11 22 es podrà contactar 
amb els mossos per rebre 
assessorament policial i 
resoldre dubtes i pregun-
tes. Aquest canal no és 
una eina per gestionar in-
cidències o emergències 
i en cap cas substitueix 
el telèfon d’emergències 
112. La creació d’aquest 
recurs ha de facilitar a les 
dones conèixer les eines 
de què disposen, els drets 
que les assisteixen i com 
a pas previ, en cas neces-
sari, a la denúncia polici-
al.
 També el poden utilit-
zar persones de l’entorn 
de la víctima amb la ma-
teixa voluntat: rebre as-
sessorament i informació 
policial. 

Presentació del nou llibre de 
Juan Vicente Sampedro
 Aquest  d imecres 
21 d’abril, a les 19,30 
Ediciones Atlantis farà la 
presentació de la novel·la 
escrita pel balaguerí Juan 
Vicente Sampedro, “El 
asesino del santoral”. 
La presentació es farà a 
través de la plataforma 
Streamyard i podrà ser 
seguida en directe a través 

de les aplicacions YouTube 
i Facebook cercant per la 
editorial.
 E l  “A s e s i n o  d e l 
Santoral” és un relat 
perfectament enquadrable 
en el gènere de novel·la 
negra, on relata la mort 
d’un jove i  la difícil 
investigació per part de la 
policia.

Llibre “El Asesino del Santoral”
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 La Generalitat  de 
Catalunya ha obert la 
convocatòria per a la 
concessió de subvencions 
per a obres d’arranjament 
e n  l ’ i n t e r i o r  d e l s 
habitatges per millorar 
les condicions de vida de 
les persones grans per a 
l’any 2021. Les actuacions 
subvencionables són 
aquelles necessàries per 
assolir les condicions 
mínimes d’habitabilitat, 
p e r  a d e q u a r  l e s 
i n s t a l · l a c i o n s  a  l a 
normativa vigent i per 
adaptar l ’ interior de 
l’habitatge per millorar-
ne l’accessibilitat.
 Els requisits per de-
manar-les són que les 
persones beneficiàries 
han de ser majors de 65 
anys (amb manca d’au-
tonomia o amb grau de 

Oberta la convocatòria d’ajuts 
per l’adequació d’habitatges 
de persones grans

discapacitat), l’habitatge 
ha de ser el domicili ha-
bitual i permanent, els 
ingressos de la unitat de 
convivència no poden su-
perar 2 vegades l’IRSC, i 
cap dels membres de la 
unitat de convivència pot 
tenir cap altre habitatge 
en propietat.
 El termini de sol-
licitud és des de l’1 
d’abril fins al 30 de juny 
de 2021. La sol·licitud i la 
documentació requerida 
s’han de presentar tele-
màticament a través del 
següent enllaç: http://
tràmits.gencat.cat

L’Arxiu treu un nou llibre de la col·lecció 
Fem Memòria de Castelló de Farfanya

 L’Arxiu Comarcal de 
la Noguera treu un nou 
llibre de la Col·lecció Fem 
Memòria, aquesta vegada 

Llibre fotografies de Castelló de Farfanya

del fons fotogràfic de Pere 
Tufet i relatives al poble de 
Castelló de Farfanya du-
rant els anys 1960 a 1962. 

 El llibre inclou una col-
lecció molt singular i ex-
cepcional, que és un recull 
de prop de 200 retrats de 
famílies del poble de Cas-
telló d’aquells anys el qual 
ha estat documentat amb 
els noms de casa correspo-
nents.
 El llibre, elaborat per 
Gerard Costa i editat en 
col·laboració amb l’Ajun-
tament de Castelló, és el 
segon del projecte Fem 
Memòria de l’Arxiu que 
té l’objectiu de preservar i 
conservar la memòria grà-
fica dels pobles de la No-
guera. Ja s’està treballant 
amb altres pobles.

Recital poètic-musical dissabte a Les 
Avellanes dins els actes de Sant Jordi

Cartell de l’acte

Adequació d’habitatges de persones grans

 El 24 d’abril es celebra 
a Les Avellanes un recital 
poètic-musical. La plaça 
Major serà l’escenari a 
partir de les 12.30 h, de la 
lectura poètica a càrrec de 
l’actriu Àngels Bassas i la 
música en directe de Josep 
Manel Vega. L’actriu i el mú-
sic comparteixen en aquest 
espectacle poemes antics 
i poemes recents que han 
esdevingut particularment 
significatius en els temps. 
Cal inscripció prèvia.

Per optar a l’ajuda 
s’ha de ser major de 
65 anys i l’habitatge 
ha de ser l’habitual
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Neix AFAN l’Associació Foment Arts de la 
Noguera amb l’objectiu d’impulsar l’art

Portada del seu perfil de Facebook

Un carnet de socis per a persones i empreses per 
potenciar les activitats que es duguin a terme

 AFAN és l’Associació 
Foment Arts de la Noguera, 
que es constitueix amb el 
propòsit de crear, fomentar 

i impulsar activitats artísti-
ques de i per la comarca.
 Aquesta entitat de nova 
creació sorgeix de l’associ-

ació de diverses persones 
que sense ànim de lucre, 
perquè l’art prengui el pro-
tagonisme que li pertoca a 
la comarca.
 Per aquest motiu han 
creat un carnet de soci, 
mitjançant una quota anu-
al, permetrà ajudar a po-
tenciar un seguit d’activi-
tats que des de l’AFAN es 
duran a terme al llarg de 
l’any.
 Els seus principals ob-
jectius seran la creació i 
difusió d’esdeveniments 
artístics, l’ensenyança de 
disciplines per adults i es-
pecialment en joves, la di-
fusió en la comarca de les 
manifestacions més relle-
vants i que aquestes actua-
cions puguin ser itinerants 
per la comarca.
 

Els escolars de Térmens reben 
els premis del concurs de dibuix

 L’ E s c o l a  A l f r e d 
Potrony de Térmens 
ha entregat els premis 
del concurs de dibuix 
i  n a r r a t i v a  d i n s  l a 
celebració del 2n Premi 
d’Àlbum Il·lustrat Vila de 
Térmens, organitzat per 
l’Ajuntament del poble. 
Hi havia tres categories 

de dibuix (infantil, inicial-
mitjà i superior), i un de 
narrativa.
 Van fer entregar dels 
premis l’escriptor, editor 
i mestre Ramon Besora, 
que al mateix temps va 
impartir uns tallers per 
fomentar la lectura a 
l’escola.

Entrega de premis



16 >> C O M A R C A

Àger aposta per les energies netes i 
instal·la un fanal solar a la Règola

Nou fanal instal·lat a la Règola

Una prova pilot que ha de servir per avaluar el funci-
onament d’aquesta tecnologia

 L’Ajuntament d’Àger 
ha fet una ferma aposta 
per les energies renova-
bles i ha instal·lat un fanal 

que disposa d’una placa 
solar i, per tant, funciona 
sense necessitat d’electri-
citat. Es tracta del primer 

fanal d’aquestes carac-
terístiques que s’instal-
la al municipi, i un dels 
primers al territori de Po-
nent.
 El nou enllumenat, 
que s’ha situat al poble 
de la Règola, servirà per 
donar llum a un espai que 
no disposa de subminis-
trament elèctric i que, per 
tant, mai no s’havia pogut 
il·luminar a causa de les 
dificultats que suposava 
portar-hi electricitat. 
 El fanal es convertirà, 
en una prova pilot que 
permeti avaluar el funci-
onament d’aquesta tec-
nologia. La intenció de 
l’ajuntament és la d’incor-
porar, a poc a poc, aquest 
tipus d’enllumenat a la 
vila per substituir l’exis-
tent.

Presentació del llibre “L’Ull del 
Montsec” de Francesc Guillaumet

 El Centre d’Obser-
v a c i ó  d e  l ’ U n i v e r s 
(COU) d’Àger va acollir 
el passat 15 d’abril, la 
presentació del llibre 
‘L’ull del Montsec’. L’obra, 
a càrrec del periodista 
lleidatà i director del diari 
La Mañana, Francesc 
Guillaumet, repassa la 
primera dècada d’aquest 

equipament, des de la 
iniciativa dels promotors 
per fer realitat aquest 
projecte i fins avui. A la 
presentació hi van assistir 
unes 25 autoritats, entre 
les quals hi havia alguns 
dels polítics que van 
tenir un protagonisme 
destacat en el moment 
de creació del COU.

Presentació del llibre de Francesc Guillaumet
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Cloenda dels cursos d’alfabetització
“Lletres per a tothom” a Balaguer i Artesa

Cloenda del curs

Aquest curs de 65 hores hi ha assistit un total de 30 
persones de diferents nacionalitats 

 El dimarts dia 30 de 
març es van finalitzar els 
cursos d’alfabetització en 
català “Lletres per a tot-

hom” a Balaguer i a Artesa 
de Segre, organitzats per 
l’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la 

Noguera. 
 Es tracta d’uns cursos 
de català de 65 hores als 
quals van assistir un total 
de 30 persones de  diferents 
nacionalitats, residents als 
municipis de  Balaguer i 
d’Artesa de Segre. Un 35% 
d’aquestes persones no 
estan alfabetitzades. Totes 
elles han aprofitat el curs 
com una oportunitat per 
aprendre a parlar i escriu-
re en català, i en finalitzar 
se’ls ha lliurat un diploma 
d’aprofitament.
 Aquests activitats for-
matives s’emmarquen en 
les actuacions del servei de 
primera acollida del Con-
sell i tenen com a objectiu 
promoure l’autonomia i la 
igualtat d’oportunitats de 
les persones immigrades.

Practicum Odisseu 2021 ,Obre de 
nou el període de candidatures

 El Practicum Odisseu 
2021 torna a oferir a 
empreses de municipis 
rurals i  a estudiants 
universitaris/àries la 
possibilitat de treballar 
conjuntament mitjançant 
contractes de pràctiques 
remunerades.
 E l  d ia  19  d ’abr i l 

f inal i tza  e l  per íode. 
Hi  poden part icipar, 
estudiants amb matrícula 
vigent en estudis oficials 
de grau o màster d’una 
universitat inclosa dins 
del sistema universitari 
de Catalunya, amb un 
mínim del  50% dels 
crèdits superats. 

Banner informatiu
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Paul Hansen, porter 
d’un bloc de pisos, fa 
dos anys que compleix 
una condemna en una 
presó de Mont-real. Ell 
és el protagonista i nar-
rador d’aquesta novel·la 
en què explica els fets 
que l’han portat a com-
partir una cel·la minús-
cula amb un motard em-
presonat per assassinat. 
Amb humor i emoció ens 
narra la seva infantesa al 
sud de França, fill d’un 
pastor danès i d’una 
mare atea recalcitrant, 
el seu viatge a Mont-real 
i els dies amb la Wino-
na, la seva companya de 
l’ànima. 
 La vida emotiva i 
novel·lesca d’un home 
amable que, entre Fran-
ça i el Canadà, perdrà 
tots els éssers estimats 
però mai la seva fe en la 
humanitat. 
 El Premi Goncourt 
d’enguany: una història 
de vida amb humor, ten-
dresa i plena d’humani-
tat.
 En la primera novel·la 
de Jean-Paul Dubois que 
es tradueix al català, on 
la resolució de la trama 
no és tan important com 
tot allò que hi passa. 

 Una tarda d’agost, 
Antònia, mentre passe-
ja pel port de Calvi, a 
Còrsega, es creua amb 
un grup de legionaris 
entre els quals reco-
neix Dragan. Després 
d’hores de conversa 
apassionada, la jove, 
tot i que està esgotada, 
decideix conduir fins al 
sud de l’illa. L’endemà, 
uns gendarmes troben 
el seu cotxe al fons d’un 
barranc. Ella és morta. 
El funeral el celebra el 
seu oncle capellà. En 
l’escalfor de la petita 
església les imatges i 
els records afloren, re-
constituint la trajectòria 
de la jove. Des de l’ado-
lescent que somiava ser 
fotògrafa, fins a la noia 
que, a mitjans anys vui-
tanta, es va enamorar 
d’un seductor activis-
ta i va decidir treballar 
per a un diari local, fent 
reportatges sobre les 
lluites cruentes entre 
els clans nacionalistes 
corsos.
 Una novel·la que es 
centra en els dubtes, les 
contradiccions,
les passions i les ambi-
cions d’una noia inquie-
ta i gens conformista.
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No tots els homes viuen al 
món de la mateixa manera
Autor: Jean-Paul Dubois
Gènere: Novel·la

 El nostre conill vivia 
en un camp de blat molt 
tranquil, i no se n’havia 
mogut mai –ni un sol 
cop–, tot i que cada nit so-
miava que ho feia.
 El gos, en canvi, s’ha-
via passat mitja vida re-
corrent el país en moto. 
Li agradava moltíssim 
parlar amb el conill i ex-
plicar-li històries sobre 
els llocs on s’havia sentit 
més viu.
 Però un mal dia el gos 
se’n va anar, i no va poder 
explicar més històries. 
Aquest és el text de la 
contraportada d’un àl-
bum que explica una his-
tòria de com afrontar les 
pors i ser capaços de fer 
coses noves i diferents.
 Sarah Jacoby il·lustra 
amb una subtil i «apa-
rent» senzillesa compo-
sicions que, amb l’ajuda 
del text, generen una molt 
bona narrativa visual. 
L’estil condiciona l’esperit 
de l’obra. La tècnica mix-
ta d’aquarel·les i punta 
seca, especialment, gene-
ra ambients esponjosos, 
de somni i atemporals, 
amables però no exempts 
d’una gran malenconia, 
que ens acosta a l’ideal 
de llibertat.

A imatge seva
Autor: Jerôme Ferrari
Gènere: Novel·la

El conill i la moto
Autor: Kate Hoefler
Gènere: Infantil (+5)

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

Indesinenter

L E C T U R A

Potser pot ser

Desfullava un a un,
de les belles margarides,
pètal sí, pètal també.

De vegades complaïen, 
de vegades res de res.

Si el final era que no,
senzillament no comptava
i seguia despullant-les
a pessics de dos en dos.

Com que el nombre de les fulles
pot ser parells o senars,
és aquí just on comença 
allò d’anar-ne estirant.

Li deien en secret les margarides
que seguís jugant a daus,
que en les traces de la vida
hi té joc també l’atzar.
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O P I N I Ó

Que veiem
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sento haver de dir que 
vaig caure en un optimis-
me gens propi del temps 
que ens toca viure. I des-
prés de reconèixer-ho ja 
hem direu on esteu vosal-
tres. Farà dos mesos  vam 
anar a votar d’una mane-
ra exemplar. Cadascú va 
donar la seva voluntat a 
qui va creure oportú, res 
a dir. Des d’aleshores tots 
esperàvem que una Gene-
ralitat nounada es fiqués 
a funcionar, per la pròpia 
voluntat dels partits i del 
neguit dels elegits al veu-
re millor que nosaltres la 
situació en que l’han tro-
bada: amb la cara ben vi-
sible d’un vicari amb cer-
vell d’activista abans de la 
de President de tots nos-

altres, i ferm partidari de 
“Quan pitjor, millor”. Con-
signa sortida de Brussel-
les i els seus voltants. No 
cal dir que els resultats 
no han estat gens de bons 
per a Catalunya i els cata-
lanets.
 Contràriament a l’es-
perat i necessari, ara 
s’ha despertat l’ànsia de 
fantasejar amb direcci-
ons col·lectives: l’ANC 
amb la seva capitana 
Paluzie dóna fórmules 
de tenir dos caps, Arago-
nès i Puigdemont, amb 
l’assessoria de Ginebra 
de l’emigrada (?) Marta 
Rovira, encara secretaria 
general d’ER. I per no ser 
escarransits, fer com una 
executiva reduïda a set 

persones per fer un con-
trapès supeditat al nucli 
de Puigdemont. De tot 
aquest barrejot n’han de 
sortir una sèrie de comis-
sions temàtiques, per el 
dia a dia, que estaria se-
gons la proposta, dirigida 
pel Sr. Pere Aragonès com 
a cap o director del Con-
sell per la República. Aquí 
molt present el fugit i el 
seu “compadre” Comin al 
que se li ha de buscar fei-
na. Això tan rocambolesc 
ha semblat be al Sr. Sergi 
Sabrià. Aquesta direcció 
col·legiada de l’indepen-
dentisme tan paregut en 
l’Estat Major de l’1 d’Oc-
tubre, els portarà el cor-
responen 155, en el seu 
primer anunci.
 En fi, ells són els ele-
gits, i sols en resta dir 
amén.
De moment no crec que 
el poble estigui gaire pre-
ocupat per la indepen-

 Creu Roja té els seus 
orígens en la voluntat de 
salvar vides i evitar el pa-
timent de les persones, 
sota aquest PRINCIPI la 
nostra entitat continua 
actuant a través de l’acció 
i la prevenció en tot tipus 
d’activitats i emergències.
 El nostre COMPRO-
MÍS és continuar garan-
tint l’atenció sanitària en 
esdeveniments esportius, 
culturals,  festes locals 
etc,  a través dels ser-
veis preventius terrestres 
i dels serveis preventius 
aquàtics a bona part de 
les platges del litoral ca-
talà.

Campanya de captació de voluntàries 
i voluntaris per Creu Roja
Creu Roja La Noguera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El nostre OBJECTIU 
és mantenir els equips de 
socorristes degudament 
preparats gràcies als iti-
neraris formatius que 
Creu Roja estableix. 
 El nostre OBJECTIU 
és minimitzar riscos i 
preveure una ràpida ac-
tuació. Per aquest motiu 
posem a disposició  els 
següents recursos materi-
als:
- Ambulàncies de suport 
vital bàsic.
- Punts d’assistència sa-
nitària.
- Hospitals de campanya.
- Material mèdic.
- Vehicles de transport…

dència. Tampoc crec que 
hagi massa gent que tin-
gui la fe del carboner per 
donar-li al Puigdemont, 
doncs de tot el que parla 
nit i dia res existeix. Que 
tot l’1 d’octubre va ser 
la promesa d’una lluna 
que daria més llum que 
el sol, i sols s’ha vist una 
de menguant ben fosca. 
No s’ha trobat la Ítaca 
somiada, ni l’Europa que 
ens esperava, i sí una re-
presentació gràcies al dit 
d’un Quim Torra que més 
valia no fer-lo presencial. 
Tot ha passat avall, i com 
és d’esperar en un temps 
més llarg o més curt, la 
efervescència s’acaba. El 
sidral també ho feia. I Ca-
talunya sense cap dubte 
tornarà a brillar pel seu 
propi seny. 
 Potser és hora de que 
ER busqui altres ajudes 
per formar govern. Si 
de veritat vol ampliar la 

base electoral com deia 
el Sr. Aragonès no pot en 
consciència, agafar-se a 
la base electoral de Junts  
x Catalunya, que tenen 
altres objectius. Hi ha 
massa lideratge amb el 
Puigdemont amb somnis 
que s’han anat creant per 
la seva conveniència per 
sobreviure dins la tensió, 
que a ell li va be. Amb 
aquesta suposada unió, 
no serà mai la pau la qui 
regnarà. I tota la Presi-
dència del Sr. Aragonès 
estarà envoltada d’un 
enorme buit de contingut. 
I no haurà estat deslleial 
a l’1 d’octubre, que tants 
pocs fruits ens ha portat, i 
sí, tantes pèrdues i divisi-
ons ha fet presents.
 Com deia el Sr. Mas-
Colell és hora de Governs 
transversals, amb capaci-
tat de dialogar.

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

 La nostra MISSIÓ és 
ser cada cop més a prop 
de les persones.
 Des de Creu Roja la 
Noguera estem cercant 
persones que estiguin 
interessades en el món 
sanitari. Si tens més de 
18 anys i vols formar 
part de la nostra entitat, 
posa’t en contacte amb 
nosaltres i t’informa-
rem!!
 Salut, Socors i 
Emergències. Creu Roja 
de la Noguera (Telè-
fon: 973445795 - Fax:  
973445796).

-------------------------------------
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 A q u e s t  c a p  d e 
setmana el Q2 Consultors 
CB Balaguer va perdre 
a casa contra CB Grup 
Barna “A” per un ajustat 
53-57. Les balaguerines 
amb una gran intensitat 
defensiva van aguantar un 
partit amb diferències en 
el marcador, però la seva 
lluita davant d’un rival 
més fort, va acabar amb 
una justa diferència  de 
punts. 
 Diumenge el Sisvial 
CB Balaguer A perd a 
casa a l’últim moment per 
56-57, contra l’Industrial 
Borobil CB Igualada B. 
El Sisvial Balaguer perd 
per la mínima contra el 
líder de la categoria, en un 
partit marcat per la gran 
intensitat i en uns instants 
finals de partit bojos 
on els locals van tenir 
opcions reals de victòria. 

Els equips sènior del CB Balaguer 
reben ambos una derrota molt 
ajustada al marcador

El partit començava de 
cara pels balaguerins, 
però  poc  a  poc  e ls 
visitants començaven a 
demostrar el perquè són 
els líders de la categoria. 
El primer quart va acabar 
amb molta igualtat, però 
el Balaguer al segon quart 
agafava un avantatge de 7 
punts. Però cada cop que 
semblava que el Sisvial 
marxava al marcador, 
els visitants retallaven 
distàncies des de la línia 
de 3 punts. Al 3r quart els 
visitants van remuntar i 
es van posar per davant 
al marcador,37-42, però 
el Balaguer aconseguia 
sobreposar-se i acabar el 
quart per davant 44-43. A 
partir d’aquí, la igualtat 
era màxima, fins al final 
del matx,que la victòria 
per la mínima era per 
l’Igualada.

Balaguer va celebrar la 14a edició de 
l’Open Gimnàstica Rítmica Conjunts

 El passat diumenge, 
11 d’abril,  el  pavelló  1 
d’octubre  de  Balaguer, 
va acollir una  nova  edició  

Un moment de la jornada

del  trofeu  de  gimnàstica  
rítmica  en  la modalitat de 
conjunts. Tot i  les  restric-
cions de  mobilitat  que  al 

final  van impedir la partici-
pació d’altres clubs a nivell 
provincial, hi ha  haver la 
participació de 150 gim-
nastes de l’escola local en 
un acte limitat  en partici-
pació i amb restriccions de  
públic.
 Des de la direcció de 
l’escola s’ha cregut oportú 
fer la celebració d’aquest 
acte respectant les nor-
mes, però sense deixar de 
poder exhibir la feina feta 
en aquest curs i entrar en 
la dinàmica de la competi-
ció, així com preparar l’es-
deveniment final de tempo-
rada, un acte que s’afronta 
amb moltes ganes.

Victòria a domicili del Balaguer Piera 
Ecoceràmica a la pista de l’Alacant

Sisvial CB Balaguer   

 El Balaguer Piera Eco-
ceràmica ha fet un nou pas 
endavant a la Superdivisió 
femenina guanyant a domi-
cili l’Alicante TM per 2 a 4.
 Amb aquesta victòria, 
passa a la 2a posició a la 
classificació general del 
seu grup, a l’espera de la 
propera concentració que 
disputarà també a Alacant, 
el pròxim 1 de maig, jugant 
contra el totpoderós UCAM 
Cartagena i contra el Vidior 
Service TM de Priego. Balaguer Piera Ecoceràmica
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La marxa de BTT Secans de la Noguera 
aplega enguany més de 300 participants

2a edició de la Marxa BTT Secans de la Noguera

Els ciclistes van poder optar entre tres rutes, una de 
63 km, una intermitja de 35 km i la curta de 15 km

 La Marxa BTT Secans 
de la Noguera es va cele-
brar el passat 11 d’abril en 
la seva segona edició, amb 

més de 300 participants 
desafiant la pluja i gaudint 
d’una cita presencial llarga-
ment esperada. La marxa 

es va celebrar amb tots els 
protocols de seguretat.
 Malgrat que la climato-
logia no va ser la millor, els 
ciclistes van poder pedalar 
per l’entorn natural i paisat-
gístic d’Algerri –que era el 
centre neuràlgic de la jor-
nada–, Ivars de Noguera i 
Os de Balaguer.
 Celebrada sota l’orga-
nització del Club Esportiu 
Algerri, els participants han 
pogut escollir entre tres re-
correguts de diferent nivell 
i amb moltes novetats, pas-
sant dels 400 metres de la 
plana dels Secans de la No-
guera fins als 1.000 metres 
d’altitud al capdamunt de 
Montessor, transitant per 
les serres dels vessants de 
la Noguera Ribagorçana i 
dels voltants de l’embassa-
ment de Santa Anna. 

El nedador balaguerí Lluís Pijuan 
campió de Catalunya màsters +45
 El passat diumenge 
11 d’abril es va celebrar 
a les instal·lacions del 
CN Mataró, el Campionat 
de  Catalunya Open 
Natació Masters de fons 
en piscina de 50 metres.
 El nedador balaguerí 
Lluís Pijuan Oró, del CEN 
Balaguer es va proclamar  

campió de Catalunya en 
la prova de 1.500 metres 
amb un temps de 18:17:39, 
fent millor marca personal 
i record de Catalunya.
 Aquest campionat 
és la primera competició 
màster que s’ha celebrat 
a Catalunya des de la 
pandèmia.

Lluís Pijuan Oró nedador del CEN Balaguer
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Anuncis breus classificats
TREBALL 
-----------------------------------
REPASSOS d’anglès. 
Cursos de Primària, 
ESO i Batxillerat. Raó: 
698383277. 
-----------------------------------
ES PRECISA cambre-
ra o cambrer de maig 
a octubre, per treba-
llar divendres tarda, 
dissabte tot el dia i 
diumenge al matí, en 
terrassa a Balaguer. In-
teressats enviar currí-
culum: oficines2018@
hotmail.com
-----------------------------------
S’OFEREIX professora 
nativa per fer classes 
de conversa en anglès. 
En grup o individual. 
Raó: 650422582.

------------------------------------
NATIONALE NEDER-
LANDEN, Companyia 
d’Assegurances. Bus-
ca persona per a la 
Noguera per a incor-
porar-la al seu pla de 
carrera professional. 
Contactar amb: Gem-
ma Sidró (681222409) 
gemma.sidro@nnes-
pana.com
-----------------------------------
FISIOTERAPEUTA y 
quiromasajista titula-
da, ofrece técnicas de 
masaje para todo el 
cuerpo en camilla. Con 
años de experiencia. 
Consulta particular en 
Balaguer. Personas 
interesadas, llamar al: 
631657319.

IMMOBLES
-----------------------------------
ES VEN edifici al Barri 
Nou, carrer Cerers de 
Balaguer. Amb dos 
entrades a l’edifici, 
amb quatre pisos llo-
gats, un local de 90 
m2, que també està 
llogat. Solar adjunt de 
70 m2, per reformar. 
Preu venda: 120.000€. 
Raó: 699956429.
------------------------------------
LLOGUER LOCAL CO-
MERCIAL al c/ Girona 
de Balaguer, de 32 m2. 
Amb instal·lació feta 
d’aigua i llum. Por-
ta d’alumini, vidre i 
també reixa. Informa’t 
sense compromís al 
telèfon: 973450555.

------------------------------------
ES TRASPASSA a Ba-
laguer, botiga de roba 
infantil. Equipada i 
en ple funcionament. 
Raó: 973450555.
-----------------------------------
VENC TERRENY, darre-
ra Teatre, 250 m2 (8,70 
x28m). Preu: 30.000€. 
Raó: 699956429.
------------------------------------

VARIS
-----------------------------------
VENC CÀMERA Sony 
Alpha 3000, mirorless. 
Objectius (SEL 18-55 i 
55-210). Amb motxilla 
Hama. Preu: 320 €. 
Interessats trucar al: 
620817088.

---------------------------------- 
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges, àlbums 
de cromos, postals, fo-
tos antigues, còmics, 
llibres antics, progra-
mes de cine, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextric, co-
berteries i antiguitats. 
Raó: 676803205.
-----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, 
podeu passar per les 
nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, 36-38 altell 
de Balaguer o bé al te-
lèfon 973448273.
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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                     973 351 266
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
20.28 (7) 20.54
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
08.50 (7) 09.16
09.05 (2) 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
18.44 (8) 19.10
19.05 (7) 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
19.21 (7) 20.28
19.46 (3) 20.53
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.
07.40 “ dl. a db.
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 “                           dl., dm., dj., dv.
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 
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 15/11/2020.

De les 8 de la tarda del 15 d’abril                   a les 8 de la tarda del 22 d’abril ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 22 d’abril                   a les 8 de la tarda del 29 d’abril DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 d’abril                   a les 8 de la tarda del 6 de maig SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 6 de maig                   a les 8 de la tarda del 13 de maig MARCH

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 15/11/2020.

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
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