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Sumari

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

En Portada
Flors a Balaguer...

 La Paeria de Balaguer organitza el 4t Concurs 
“Flors als balcons” (2021) per tal de guarnir els 
balcons i jardins de la ciutat i fer l’entorn més bell 
i agradable.
 Després de la 3a edició del concurs, celebrat 
l’any passat en format virtual (degut a la pandè-
mia), enguany es reprèn de nou el concurs amb 
molta il·lusió.
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#Els Voluntaris per la llengua tenen entrada gratuïta als Museus de Balaguer
El Consorci per a la Normalització Lingüística i l’IMPiC de Balaguer renoven el conveni que promou el pro-
grama del Voluntariat per la llengua en el Museu de la Noguera i el Centre d’Interpretació de l’Or del Segre

# Balaguer organitza el 4t Concurs de Flors als balcons per lluir un entorn més bell
Les persones interessades es poden inscriure del 10 al 24 de maig a la pàgina web de la Paeria

>>BALAGUER
# Milers de visites a la web de Fira Q en la seva primera edició virtual

Un total de 16.414 visualitzacions han estat les enregistrades al web 
www.firaq.cat durant la setmana que ha durat la fira

# La Paeria impulsa un pla d’actuació per protegir Les Franqueses
Es tracta més aviat d’actuacions de caràcter tècnic

# Curs d’habilitats i treball en equip dels contractats pel Consell
Aquest programa busca millorar l’ocupabilitat de persones amb 
dificultats d’accedir al mercat laboral

# Térmens renova un mirador ubicat sobre el riu Segre
L’obra ha consistit en l’arranjament del terreny, la substitució de 
l’arbrat, la reubicació dels bancs i la instal·lació d’un parc infantil

# Renovació de Lluís Cortés com entrenador del Barça femení
L’equip entrenat pel balaguerí ha quedat classificat per jugar a la 
final de la Champions d’enguany

# El Sisvial s’emporta una derrota ajustadíssima contra el Bellpuig 
Aquesta setmana el Sisvial CB Balaguer jugarà al pavelló 1r d’Octu-
bre altre cop contra el Bellpuig

>>COMARCA
# Nou servei de recollida selectiva de roba a la Noguera per nuclis amb contenidor 

En el servei es recollirà la roba, calçat i complements que ja no s’utilitzen en aquells municipis que no 
disposen de contenidor de roba instal·lat

# Construcció de tres dics de contenció al dipòsit de residus de la Noguera
Aquesta instal·lació dona servei a tota la comarca on s’hi depositen els residu de la fracció rebuig

>>ESPORTS
# El proper 23 de maig Montgai celebrarà la V edició de la Marxa Popular Baix Sió

La marxa és oberta a tothom, tant atletes com caminants de totes les edats. Cadascú la pot fer al seu ritme. 
El recorregut de 13,10 km, Ruta Sisó, no presenta cap dificultat

# El Balaguer Piera Ecoceràmica cau davant l’Alacant i queda quart a la classificació
Ara queden a l’espera de disputar la propera concentració el 15 de maig a la ciutat de Sevilla

# Del 27 al 30 de maig, 4a edició de Jazz al pati via streaming i presencial
Les entrades es poden reservar a  la web jazzalpati.balaguer.cat a 
des del passat 12 d’abril 

# Saüc llança una campanya de micromecenatge del seu 1r disc
Les aportacions aniran destinades al procés d’enregistrament i 
masterització del disc al Nomad Studio
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 La Paeria de Balaguer 
ha dut a terme un Pla 
d ’ a c t u a c i o n s  p e r 
preservar el monestir 
cistercenc de Santa 
Maria de les Franqueses. 
 E l  p l a  é s  u n a 
radiografia de l’estat 
actual de l’edifici i defineix 
les accions, el full de ruta a 
seguir a curt i mig termini 
per consolidar-lo i perquè 
les actuals afectacions 
no vagin a més.  Un 
primer pas a actuar per 
la seva conservació i no 
empitjorar l’estat amb 
actuacions rapides i 
efectives. Aquest és un 
pas previ al Pla Director 
per l’espai. 
 Es tracta d’actuacions  
més de caràcter tècnic, 
com per exemple, treballs 
a la façana o tancar les 
obertures del monestir 
perquè no entrin ocells 
al seu interior. 
 El pla també recull 
les actuacions fetes els 
últims anys i des de la 

La Paeria impulsa un pla
d’actuació per protegir Santa 
Maria de les Franqueses

Monestir de Santa Maria de les Franqueses

Paeria consideren que 
aquest és el pas previ 
a l’elaboració del Pla 
Director del monestir 
de Santa Maria de les 
Franqueses i  e l  seu 
entorn, que ha d’acabar 
definint l’ús que es vol 
donar  a l  monument 
cistercenc però també el 
seu entorn.
 El Pla d’actuacions es 
va presentar a finals del 
mes d’abril a l’Associació 
Amics del Cister de Santa 
Maria de les Franqueses 
i a la Parròquia de Santa 
Maria com a usufructuaris 
de l’espai en el marc d’un 
acte que ha tingut lloc 
a l’Espai didàctic Prim 
Bertran.

Es tracta d’actuacions 
de caràcter tècnic, 
com per exemple,
treballs a la façana i 
tancar obertures

Milers de visites a la web de Fira Q de 
Balaguer en la primera edició virtual
 Un total de 16.414 vi-
sualitzacions han estat les 
enregistrades al web www.
firaq.cat durant la setmana 
que ha durat la fira, te-
nint en compte que moltes 
d’elles no s’han visualitzat 
individualment sinó que 
s’han compartit en grups 
familiars, destacant que la 
permanència al web ha es-
tat per sobre els 15 minuts 
per visitant.
 Val  a dir que el 1r cap 
de setmana, ja van ser 
més de la meitat les perso-
nes que van entrar per tal 
de conèixer el contingut 
de la mateixa i poder visio-
nar les diferents activitats 
proposades per al cap de 
setmana. 
 L’organització valora 
molt positivament aquesta 
primera edició d’una fira 
virtual conscients que ha 
estat un projecte innova-
dor i diferent del que fins 
ara es celebrava.

 La repercussió que ha 
tingut als expositors ha es-
tat excel·lent ja que durant 
la setmana els comerços 
i establiments, presents a 
la fira, han ofert diferents 
accions promocionals 
que han fet que el visitant 
s’apropés presencialment 
als diferents negocis que 
han presentat ofertes i sor-
tejos dins el seus espais al 

web de la fira, mostrant-se 
molt satisfets pels resul-
tats.
 Des de l’organització, 
s’està posant damunt 
la taula el fet de que en 
properes edicions pugui 
celebrar-se una fira híbri-
da, i deixar oberta la web 
de firaq.cat per tal que es 
pugui visionar al llarg de 
l’any.

Una de les demostracions de Fira Q

Torna l’Assoleiats el cicle de primavera 
d’espectacles familiars als parcs
 Amb l’arribada de la 
primavera, la ciutat de Ba-
laguer torna a gaudir d’ac-
tivitats a l’aire lliure. Des 

de l’Àrea de Cultura de la 
Paeria, es proposa fer-ho de 
manera descentralitzada en 
diferents parcs urbans de la 

ciutat i amb propostes per a 
tots els públics.
 L’any 2019 va néixer 
l’Assoleiats, el cicle de pri-
mavera d’espectacles fa-
miliars als parcs, i tot i que 
l’any 2020 no es va poder 
realitzar a causa de la pan-
dèmia, ara es repren aques-
ta activitat, amb limitacions 
de capacitat i amb reserva 
prèvia.
 El primer espectacle 
serà el diumenge 9 de maig 
a les 12 h del migdia al parc 
de Santa Maria de les Fran-
queses amb l’espectacle 
Peix, d’Hotel locandi. L’en-
trada és gratuïta i té una 
durada de 40  minuts, apte 
per a tots els públics.

L’espectacle Peix aquest diumenge
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 Balaguer celebrarà 
del 27 al 30 de maig la 
quarta edició de Jazz 
al Pati.  Els concerts 
es podran seguir via 
s t r e a m i n g  i  t a m b é 
presencialment amb 
limitacions de capacitat.
 E l  d i j o u s  2 7 ,  e s 
realitzarà un concert 
familiar a càrrec del grup 
de dixieland Apocadixie 
C o t t o n  P i c k e r s .  A 
continuació,  sota el 
nom de ‘Jazz llegit’, una 
col·laboració de l’Escola 
de Música i la Biblioteca, 
que inclourà música i 
lectura de textos i poemes 
sobre jazz. 
 El divendres 28 de 
maig  inaugurarà  la 
mostra Auidó Quintet 
que és el grup que vindrà 
de les Illes i és un quintet 
de hard bop amb un nivell 
interpretatiu altíssim. 
Clourà el  concert el 
Carles Medina Quintet, 
un quintet liderat pel 
saxo mallorquí resident a 

Del 27 al 30 de maig Balaguer 
celebrarà la 4a edició de Jazz al 
Pati via streaming i presencial

Barcelona que dona nom 
al grup.
 Dissabte 29 de maig 
es tancarà la mostra 
amb un concert del duet 
de l’ESMUC Santacana 
& Latorre i del Sandra 
Rodríguez Group del 
L iceu ,  un  grup  que 
proposa una fusió de jazz 
flamenc extremadament 
interessant.
 E l  d i u m e n g e  3 0 , 
inclòs en el marc del cicle 
Assolellats, el grup de 
teatre En clau de clown 
estrenarà l’espectacle 
“La bruixa del jazz” per a 
infants a partir de 4 anys.
 Els espectacles es 
duran a terme al pati 
d e  l ’ a n t i g a  E s c o l a 
Pia  i  per  seguir- los 
presencialment caldrà 
reservar les entrades 
amb anticipació, ja que 
l’aforament serà reduït.
 Les entrades es poden 
reservar a jazzalpati.
balaguer.cat des del 
passat 12 d’abril. 

Entrada gratuïta als Museus de Balaguer 
per els “Voluntaris per la llengua”

 El Consorci per a la 
Normalització Lingüística i 
l’Institut Municipal de Pro-
grés i Cultura de Balaguer 

Façana Museu de l’Or

renoven el conveni que 
promou el programa del 
Voluntariat per la llengua 
en el Museu de la Noguera 

i el Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre. El Con-
sorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL) i l’Ins-
titut Municipal de Progrés 
i Cultura de Balaguer han 
renovat fins a finals del 
2022 el conveni pel qual 
les persones participants 
al programa Voluntariat 
per la Llengua (VxL) tenen 
entrada gratuïta al Museu 
de la Noguera i al Centre 
d’Interpretació de l’Or. Per 
accedir-hi, cal que els par-
ticipants ho acreditin mit-
jançant el carnet del VxL. 
Aquest programa enguany 
ha superat les 150.000 pa-
relles des de l’inici el 2003.

Balaguer organitza el 4t Concurs de Flors 
als balcons per lluir un entorn més Bell

Flors als balcons de la ciutat

Jazz la pati edició 2019

 La Paeria de Balaguer 
organitza el 4t Concurs 
“Flors als balcons” (2021) 
per tal de guarnir els bal-
cons i jardins de la ciutat i 
fer l’entorn més bell i agra-
dable.
 Després de la 3a edició 
del concurs, celebrat l’any 
passat en format virtual 
(degut a la pandèmia), 
enguany es reprèn de nou 
el concurs amb molta il-
lusió.
 Com en les anteriors 
edicions, aquest concurs 
potencia la implicació 
dels veïns i veïnes amb 
l’augment de zones ver-
des i presència de flors 
en les façanes i racons 
de Balaguer, creant un 
entorn més agradable i 
millorant el paisatge urbà 
i la qualitat de vida de la 
ciutadania.
 Es mantenen les ca-
tegories de Balcons del 
Centre Històric, Balcons 
de Balaguer i Jardins i se 

n’inclou una de nova, la 
d’Aparadors de comerços 
o establiments públics.
 Els mateixos partici-
pants hauran d’enviar en-
tre 1 i 3 fotografies abans 
del 5 de juny per poder fer 
una primera valoració dels 
jardins i balcons. Tots els 
balcons i jardins han de 
ser visibles des de la via 
pública.
 Les persones interes-

sades es poden inscriure 
del 10 al 24 de maig a la 
pàgina web de la Paeria 
de Balaguer o, presencial-
ment, a la seu de la Paeria. 
Un cop inscrits, se’ls faci-
litarà un dorsal per correu 
electrònic o el podran pas-
sar a recollir per la recep-
ció de la Paeria entre el 26 
i el 31 de maig. Aquest dor-
sal haurà de ser col·locat 
en un lloc visible.
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200 històries arriben a la final del
Concurs Literari Amic-Ficcions 2021

Taula finalistes participants

El lliurament de premis està previst per mitjans del 
mes de maig, però encara no sé sap en quin format

 Més  de  2.970  alumnes  
de Catalunya, Illes Balears,  
País Valencià, Andorra,  
Aragó i Catalunya Nord han 

participat en el certamen li-
terari en català.
 La tretzena edició del  
concurs literari AMIC-Fic-

cions  ha  presentat  ja  el 
seu llistat de finalistes. De 
les més de 1.270 històri-
es publicades que es van 
pujar durant el termini del 
concurs, el jurat, format 
per persones vinculades al 
món literari i de l’educació, 
ha seleccionat 200 grups fi-
nalistes.
 El  concurs  literari  juve-
nil AMIC-Ficcions, l’aventu-
ra de crear històries,  fomen-
ta l’escriptura i la lectura en 
català, en joves d’edats en-
tre 14 i 18 anys. En aquesta 
13a edició cal remarcar que 
per primer cop han partici-
pat estudiants de La Llitera 
(Aragó) i s’ha consolidat la 
participació d’estudiants 
del Matarranya (Aragó). Fal-
ta per determinar el format 
de lliurament de premis, 
presencial o en línia. 

Saüc llança una campanya de 
micromecenatge del seu 1r disc
 El grup balaguerí Saüc 
ha llançat una campanya 
de micromecenatge a 
través de Verkami del 
que serà el seu primer 
disc “Eterna”. L’àlbum 
c o n t i n d r à  8  t e m e s , 
incloent una versió del 
grup Sangtraït, i comptarà 
amb una espectacular 
il·lustració a la portada 

obra de l’artista local 
Xavier Dalmau “Delfoco”. 
 L e s  a p o r t a c i o n s 
aniran destinades al 
procés d’enregistrament 
i masterització del disc 
al Nomad Studio, on 
actualment la banda ja 
treballa sota les directrius 
del músic i productor 
Xavier “Terri” Esterri. 

Saüc
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 La  f i ra  de l  Sabó 
i la Cosmètica Natural 
s e  c e l e b r a r à  e l  2 3 
de maig després de 
l’ajornament ocasionat 
pel   darrer   confinament 
comarcal   decretat per la 
Generalitat.  A  causa  de  
les  mesures  sanitàries,  
la  organització  va  decidir 
suspendre la fira el dia 
25 d’abril i buscar una 
nova data que facilités 
l’assistència de públic  i  
dels  professionals del  
sector  saboner  i  de  
la  cosmètica  natural  
que participen en aquest 
e s d e v e n i m e n t .  L a 
pandèmia ja va ocasionar 
que l’any passat la fira se 
suspengués. Enguany, 
s’aplicaran  les  mesures  
sanitàries  per  tal  de  
garantir-ne  la  celebració  
a m b   e l  m à x i m  d e 
garanties. La  inauguració  
serà  a  càrrec  de  l’ Hble. 

Montgai celebra la XII Net Fira 
del Sabó i de la Cosmètica
Natural pel proper 23 de maig

Sra. Meritxell  Serret  i  
Aleu,  actual diputada  al  
Parlament  de  Catalunya.
 Les saboneres  agru-
pades  al  voltant  de 
l’Obrador del Sabó de  
Montgai,  faran durant  
tot  el  dia  activitats  
diverses,  com tallers,  
xerrades, demostracions  
i interacció amb el públic.
L’esdeveniment firal, que 
serà a la plaça Prat de la 
Riba i al carrer Pare Mi-
rats de Montgai, compta-
rà amb unes 15 parades 
de sabons i cosmètica 
natural, i uns 30  exposi-
tors artesans  de  produc-
tes  de  proximitat  de  la  
zona.

Nou servei de recollida selectiva de roba 
a la Noguera per nuclis amb contenidor 

 Aquest mes de maig 
el Consell Comarcal de la 
Noguera posarà en marxa 
un nou servei de recollida 
selectiva de residus. En 
concret, es tracta de reco-
llir la roba, calçat i com-
plements que ja no s’utilit-

Informació sobre la recollida de roba

zen en aquells municipis 
que no disposen d’algún 
contenidor de roba instal-
lat. 
 En els propers mesos 
tots els nuclis de més 
de 300 habitants tindran 
instal·lat com a mínim un 

contenidor de roba, gesti-
onats per l’empresa d’in-
serció Nou Grapats de Cà-
ritas (24), Roba Amiga (1), 
Ekipolis (3) i el Consell Co-
marcal de la Noguera (4). 
En els nuclis de menys de 
300 habitants que no tin-
guin instal·lat cap conteni-
dor de roba, el Consell hi 
farà un servei de recollida 
porta a porta, amb el ca-
lendari acordat amb cada 
ajuntament.
 Tot ha d’estar en bon 
estat, net i plegat, en una 
bossa de plàstic ben tan-
cada, que s’ha de diposi-
tar davant de casa la nit 
abans del dia de recollida 
segons el calendari de 
cada ajuntament. No es re-
cullen roba bruta, catifes, 
tendals, etc.

Construcció de tres dics de contenció al 
Dipòsit de Residus de la Noguera 

Dics de contenció a l’abocador

Fira del Sabó de Montgai

 El passat mes de març 
van començar les obres de 
construcció de tres dics de 
contenció al Dipòsit Con-
trolat de Residus Munici-
pals de la Noguera, ubicat 
al municipi de Balaguer. 
 L’estat actual d’explo-
tació del vas d’abocament 
permet la construcció 
d’aquests tres dics de con-
tenció per millorar l’explo-
tació del dipòsit controlat 
en el vessant sud, a la part 
baixa del vas d’abocament.
 L’empresa adjudicatà-

La fira comptarà amb 
gegants, animació
musical i espectacles 
de bombolles

ria de l’obra és Romà Infra-
estructures i Serveis, SAU, 
amb un pressupost d’adju-
dicació de 247.810,98 €, im-
port subvencionat al 100% 
per l’Agència de Residus 
de Catalunya. 
 El Dipòsit Controlat de 
Residus Municipals de la 

Noguera és actualment 
una instal·lació en ús que 
dona servei a tota la co-
marca de la Noguera. S’hi 
dipositen tots els residus 
de la fracció rebuig de les 
recollides dels contenidors 
de la via pública de tots els 
municipis de la comarca.

Aquesta instal·lació dona 
servei a tota la comarca 
on s’hi dipositen tots 
els residus de la fracció 
rebuig
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Portada del seu perfil de Facebook

Aquest programa busca millorar l’ocupabilitat de 
persones amb dificultats d’accedir al mercat laboral

 Les persones contrac-
tades pel Consell Comar-
cal de la Noguera dins del 
programa Treball i Forma-

ció 2020, van començar el 
passat 8 d’abril les accions 
formatives incloses dins 
del programa ocupacional 

a l’acadèmia ACSER de 
Balaguer. 
 Els treballadors, van 
cursar dos mòduls forma-
tius sobre habilitats de 
comunicació i treball en 
equip, de 30 hores cadas-
cun, amb l’objectiu de co-
nèixer i desenvolupar les 
competències professio-
nals transversals, neces-
sàries en qualsevol àmbit 
laboral. L’acció es va aca-
bar el dia 23 i seguidament 
es van reincorporar a les 
seves activitats laborals 
en diferents municipis de 
la comarca.
 El Consell Comarcal de 
la Noguera ha contractat 
13 persones amb diferents 
perfils professionals dins 
d’aquest  programa Treball 
i Formació 2020. 

Térmens renova un mirador 
ubicat sobre el riu Segre

 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Térmens ha renovat el 
mirador sobre el riu Segre 
situat al Carrer Horta, 
que darrerament s’havia 
degradat força. L’actuació 
ha tingut un cost total de 
3.262,32 euros.
 L’obra ha consistit en 
l’arranjament del terreny, 

la substitució de l’arbrat, 
la reubicació dels bancs 
i la instal·lació d’un parc 
infantil protegit amb 
un tancat de fusta. Els 
anteriors arbres, que per 
les seves característiques  
no acabaven d’encaixar-
hi,  han estat resituats al 
gimnàs del parc del riu.

Nou mirador a Térmens

Nou curs d’habilitats i treball en equip 
de les persones contractades pel Consell



10 >> O P I N I Ó

Res de nou
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Els dies van passant 
i la pandèmia continua 
no afluixant. El seguir els 
números d’afectats que 
ens donen pot donar més 
d’un desgavell mental 
a qualsevol, que sense 
desdenyar-los no els en-
tenem. Però tot va tirant. 
Les festes a porta tan-
cada cada dia son més 
nombroses. I les sanci-
ons si es cobren seran 
pur oxigen per les corres-
ponents administracions. 
I tot gràcies al gest del Sr. 
Sánchez, que amb tot un 
gest de magnanimitat els 
hi va donar les facultats 

de poder actuar pel seu 
compte. Disset barrets 
per disset caps de auto-
nomies i vinga alegria i 
diversitat, que tots estem 
emprenyats!. Qui va ser 
el poquesolta que va dir 
que era un encert ?.Total 
ja es veu.
 Entre altres coses en 
que no hi ha cap dubte, 
és la continua pèrdua de 
credibilitat dels polítics, 
i no veurem res de nou 
en molt de temps, doncs 
el sistema està per durar, 
i amb quatre rosegons 
de pa i unes mentides 
de més o de menys ens 

tenen contents. Ells (els 
polítics) ho saben, els 
partits ho saben i tots ho 
sabem. Però...hi estem 
tan acostumats !.
 Ara, aquí a Catalunya 
estem veient el ball de 
bastons entre dos par-
tits. Escenes ridícules de 
visites a una presó (Lla-
doners), del President 
amb funcions el Sr. Pere 
Aragonès a un pres del 1 
d’Octubre, i potser es una 
mostra més del realisme 
d’un independentisme 
que no sap com sortissin 
per poder governar. Fa 
més de 200 dies que no 
tenim president, i més de 
80 que vam anar a votar. 
No te cap importància pel 
que es veu.
 Pels partits en qüestió 
si que la té. Estan vetllant 

cents de llocs de treball 
en conselleries molt su-
coses en els pressupos-
tos que tots volen. Uns 
per no deixar-les, són 
com casa seva son antics 
Convergents, i els altres 
que les volen  per gent 
seva.
 Per altra banda, uns 
volen Amnistia  i Inde-
pendència, i si convé a la 
brava, i el altre vol temps 
per crear un sentiment 
addicte al seu ideal. No 
puc dir com acabarà, 
però hi ha un cert pe-
rill de cremar-nos tots, 
doncs es cert que la gent 
està ben embafada dels 
politiquets que tenim.
 Pel que es veu som 
un país riquíssim (¿). Ens 
han dit que els de Madrid 
ens han robat. Ens han fet 

la sisa, tota una família, 
nombrosa per cert. Amb 
el cost corresponen, vam 
tenir un Tripartit d’es-
querres, que va acabar en 
un no res, un “tutti-frutti” 
immenjable per tots. Si 
us sembla bé podem ficar 
un bon cortinatge a tot 
l’any 2017. I ara en una 
nova circumstància es 
voldria fer una amanida 
de resultats molt difícils 
de predir.
Però això sí, ja se les pes-
quen en un nou impost 
pel CO, doncs la Natura 
se’l mereix per salvar-se 
per la nostra pròpia salut 
i poder passejar-nos. Una 
conselleria més naixerà 
pel  nostre benestar. Això 
de segur.

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

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

Indesinenter
Del tort i el dret

Davant un pas de zebra,
val més, per si de cas,
mirar de deturar-se,
no fos que s’adonessin 
massa tard
que vas i vens,
i vols  conservar cames i costelles
al lloc habitual.
Vet aquí una altra vegada,
com el dret és l’inrevés:
El que diu que s’ha distret 
i el mal pas de qui confia
que faran el que han de fer
com la norma especifica.
Com que Murphy mai no  falla,
val més que no hi apostem.
Qui s’apropa és una màquina
en mans de qui també ho és.

L’afecte; la gran mancança humana
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Al final, l'afecte preval-
drà davant de tot. Durant 
la vida d'un home, moltes 
vegades, quasi sempre, 
ha estat responsable dels 
seus actes o formes de ser; 
moltes vegades aquests 
no són els més idonis. 

No sempre els homes els-
homes de bé, han fet les 
coses bé o com s'haurien 
d'haver fet.
 Al món existeixen per-
sones de tot tipus i formes 
d'actuar. Moltes vegades 
les decisions de persones 

cèlebres no han estat les 
més encertades, fins i tot 
m'atreviria a dir que ha 
perjudicat als homes de 
bé, esdevenint uns dès-
potes ells i els del seu vol-
tant,
 Al final, la humanitat 
demana afecte. L'afecte 
hauria de ser un crit unà-
nim. Al cap i a la fi, tothom 
té dret a tenir afecte.

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

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

Alineació del Balaguer contra el Juneda (Foto Elena Sala)

es va avançar al marcador a 
traves d’una jugada a pilota 
parada (40’).
 Quan semblava que el 
gol visitant no volia arribar 
Marc Sànchez aprofita una 
errada defensiva anota l’em-
pat i el seu primer gol en el 
torneig ficant al Balaguer 
que al partit (62’). Sis mi-
nuts més tard Surroca anota 
el segon gol balaguerí en 
d’una gran jugada personal 
i tot semblava que el Bala-
guer ja havia trobat la como-
ditat en el partit.
 Guissona no baixa els 
braços i aconsegueix empa-
tar el partit, un altre gol que 
arriba a pilota parada (75’).  
 El Balaguer reacciona 
ràpid i en 2 minuts torna a 
anotar Marc Sànchez el 3er 
gol que fa que el Balaguer 
torni de Guissona amb els 3 
punts i lligant una bona rat-
xa de 3 victòries que li situen 
segons a la classificació.Moment del partit contra el U.E. Guissona (Foto Elena Sala)

Partit en principi fàcil, però 
a mesura que passaven els 
minuts a la primera part 
semblava tot el contrari. Un 
bon plantejament defensiu 
de l’equip visitant i un mal 
joc local van ser la barreja 
perfecta per a que el Ju-
neda aprofites una errada 
de marcatge i es posés per 
davant al marcador al minut 
34, en el primer xut a porta. 
Resultat amb que s’arriba al 
descans.
 El canvis tàctics fets al 
descans per David Biosca, 
van canviar l’imatge del Ba-
laguer i van sortir a la sego-
na part decidits a guanyar el 
partit. Una actitud i un joc 
totalment diferent al mos-
trat a la primera part aju-
den a que Edu Raya fagi un 
hat-trick (54’ 74’ i 89’) i els 3 
punts es queden a Balaguer. 

Difícil desplaçament del 
rogencs amb la pressió de 
tornar cap a casa amb els 3 
punts per no perdre la pos-
sibilitat d’accedir a la fase 
eliminatòria del “torneig”.
 Partit molt disputat pels 
dos equips on l’equip local 

(25 d’bril)

  C.F. Balaguer  3
  C.F. Juneda 1 

(2 de maig)

  U.E. Guissona  2
  C.F. Balaguer 3 

 El proper 23 de maig 
es celebrarà la V edició 
de la Marxa Popular del 
Baix Sió, una activitat no 
competitiva, organitzada 
per l ’Ajuntament de 
Montgai i que forma part 
de la programació de la XII 
edició de la Fira del Sabó i 
la Cosmètica Natural.
 A q u e s t a  m a r x a 
forma part del marxa.
c a t  ( p r o m o g u t  p e r 
l ’Associació Atlètica 
Km0 Ponent), un circuit 
saludable per fomentar 
la pràctica d’esport, i és 
una invitació a descobrir 
el territori.
 La marxa és oberta a 
tothom, tant atletes com 
caminants de totes les 
edats. Cadascú la pot fer 
al seu ritme. El recorregut 
de 13,10 km, Ruta Sisó, no 
presenta cap dificultat. 
Les inscripcions es podran 

El proper 23 de maig Montgai 
celebrarà la V edició de la Marxa 
Popular del Baix Sió

fer a partir del dilluns 12 
d’abril i es tancaran el 
divendres 21 de maig. Les 
inscripcions es podran 
fer a www.marxabaixsio.
cat  o  presencia ls  a 
l’Ajuntament de Montgai.
 L’horari serà a partir de 
les 8:00 h fins a les 19:00 
h. Enguany la marxa es 
podrà realitzar a l’hora 
que vulgueu. La sortida i 
arribada serà a la Plaça 
Prat de la Riba. D’aquesta 
m a n e r a  s ’ e v i t a r a n 
aglomeracions.
 S ’ h a n  p o s a t  e n 
valor criteris adaptats a 
la situació actual de la 
pandèmia, així que a part 
de l’horari en escalada, per 
minimitzar els punts de 
contacte, aquest any NO 
hi haurà avituallaments. 
Al finalitzar la marxa 
cada participant tindrà 
un obsequi.

Marxa Popular del Baix Sió
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El Balaguer Piera Ecoceràmica cau davant 
l’Alacant i queda quart en la classificació

Balaguer Piera Econceràmica

Aquesta derrota les deixa a la quarta posició de la 
classificació general del grup 1

 El Balaguer Piera Eco-
ceràmica no va poder su-
perar la baixa d’una de les 
seves dues principals juga-
dores, Natalya Prosvirnina, 

i va caure a la concentració 
d’Alacant davant dos dels 
equips més forts de la Su-
perdivisió, l’UCAM Carta-
gena i el Vidrio Service, de 

Priego.
 En el primer encontre, 
contra L’UCAM Cartagena, 
va cedir un clar 0 a 4. 
 En el segon encontre, 
les balaguerines van caure 
per 4 a 1 davant el Vidrio 
Service, de Priego. L’únic 
punt de les balaguerines 
contra la jugadora indú 
Sakar Takeme amb un me-
ritori 0 a 3.
 Amb aquest resultat el 
Balaguer Piera Ecoceràmi-
ca queda com a quart clas-
sificat a la classificació ge-
neral del Grup 1, a l’espera 
de disputar la propera con-
centració el quinze de maig 
a la ciutat de Sevilla contra 
el Doc Servicios Hispalis, 
de Sevilla, i el Covicsa San-
ta Eulària, d’Eivissaon les 
balaguerines intentaran 
refer els resultats.

Un cop més el Sisvial CB Balaguer 
s’emporta una ajustadíssima 
derrota contra el Bellpuig

 Derrota a domicili 
d ’ u n  B a l a g u e r  q u e 
s e g u e i x  a m b  l a 
dinàmica de finals de 
partit ajustats  durant 
aquesta temporada on 
els resultats estan molt 
renyits.
 E l  part i t ,  jugat  a 
la pista del Bellpuig 
el dissabte a la tarda, 
no  va  començar  bé 
p e l  B a l a g u e r  q u e 
ràpidament es va veure 
superat per l’encert del 
Bellpuig des de la línia 
de 6.25 i la bona defensa 
d’aquests, acabant el 
primer període 18 a 6.
 El segon quart va 
seguir amb la mateixa 
tònica,  una defensa 
fluixa dels balaguerins 
permetien als locals 
arribar a un avantatge 
de +19 punts, 37 a 18 
a la mitja part. Però el 
Balaguer, un cop més, 
no va llençar la tovallola 
i va treure el caràcter i 
va sortir a la represa a 

Sisvial CB Balaguer

Renovació del balaguerí Lluís Cortés
entrenador del 1r equip del Barça femení

L’equip entrenat pel balaguerí ha quedat classificat 
per jugar a la final de la Champions

 El balaguerí Lluís Cor-
tés, entrenador de l’equip 
femení del FC Barcelona,   
ha renovat el seu contracte 
fins al 2022 amb una altra 
opcional. El tècnic de Ba-
laguer firmará l’acord del 
seu nou contracte quan el 

calendari ho permeti, tal 
com ha anunciat de ma-
nera oficial l’entitat blau-
grana. I és que aquesta 

setmana, l’equip té dos 
compromisos importants: 
el dimecres, quarts de 
Copa a Sevilla a partit únic 
i el diumenge a Tenerife da-
vant el Granadilla
 Cortés, viu la seva ter-
cera temporada dirigint la 
banqueta blaugrana. Des 
que va prendre les regnes 
de l’equip, sempre fidel 
a un estil de joc atrevit i 
vistós, el Barça ha arribat 
a les dues primeres finals 
de la Champions League, 
l’última aquest passat diu-
menge després d’eliminar 
a el PSG i quedar-hi classi-
ficat. S’enfrontarà al Chel-
sea en Gotemburgo.

Lluís Cortés renova contracte amb el CF Barcelona

Aquesta setmana el 
Sisvial CB Balaguer 
jugarà al Pavelló 1r 
d’Octubre altre cop 
contra el Bellpuig

per totes per tornar-se a 
posar al partit, i amb un 
parcial fantàstic de 9 a 
28 aconseguia empatar 
el matx 46-46 a la fi del 
3r quart. L’últim quart 
va ser un cara i creu on 
qualsevol dels dos equips 
hagués pogut guanyar, 
però el desencert de cara 
a cistella dels visitants 
va propiciar que al final 
fos el Bellpuig el que 
s’emportés el partit , 
quedant el marcador 
per 61-57.
 La pròxima jornada el 
Sisvial Balaguer tornarà 
a enfrontar-se amb el CB. 
Bellpuig aquest dissabte 
8 de maig, al Pavelló 1r 
d’Octubre.
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Anuncis breus classificats
TREBALL 
-----------------------------------
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
-----------------------------------
ES PRECISA cambre-
ra o cambrer de maig 
a octubre, per diven-
dres tarda, dissabte i 
diumenge al matí, en 
terrassa a Balaguer. In-
teressats enviar currí-
culum: oficines2018@
hotmail.com
-----------------------------------

S’OFEREIX classes  
d’anglès fetes per pro-
fessora nativa. Clas-
ses de conversa en 
anglès. Possibilitat de 
fer-ho en grup o  clas-
ses individualitzades. 
És l’hora d’aprendre 
la llengua del present. 
Raó: 650422582.
------------------------------------
BUSCO FEINA d’auxi-
liar de vigilant, conser-
ge o similar. Ajudant de 
jardineria o de pintor. 
Peó de construcció. 
Contactar al telèfon: 
722385454.
------------------------------------
REPASSOS d’anglès. 
En cursos de Primària, 
ESO i Batxillerat. Raó 
telèfon: 698383277. 
-----------------------------------

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 
model Alpha 3000, mi-
rorless. Dotada d’ob-
jectius (SEL 18-55 i 
55-210). Inclou motxilla 
marca Hama. Preu: 
320 €. Interessats tru-
car 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 6 de maig                   a les 8 de la tarda del 13 de maig MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 de maig                   a les 8 de la tarda del 20 de maig ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 20 de maig                   a les 8 de la tarda del 27 de maig DOLSET

** 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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