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>>BALAGUER
# El 19 de març Balaguer es va proclamar Capital de la Sardana 2022
Durant l’acte s’interpretaren dues sardanes, estrenades aquest
gener al Concert de Reis
# Joan Biscarri presenta la novel·la “no ho diguis a ningú” el 26 de març
L’autor, ha guanyat en el darrer any diversos concursos literaris

En Portada

Marxa BTT Secans
de la Noguera

-------------------------------------------------------------------------------El Club Esportiu Gessers d’Algerri, organitza pels
propers 2 i 3 d’abril la tercera edició de la Marxa BTT
Secans de la Noguera. Dos dies on els amants de la
BTT podran gaudir de l’entorn natural i paisatgístic
que ens ofereixen Algerri, Ivars de Noguera i Os de
Balaguer.
El dissabte 2 d’abril tindrà lloc la 2a cronescalada individual fins l’ermita de Cérvoles, que és la
primera cronoescalada de BTT de tota Catalunya.
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#Carla Simon i l’AMIC són els guanyadors del XXXIII Premi ComteJaume d’Urgell
En categoria de premi col·lectiu, el guardó és per AMIC (Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació
de Catalunya), per ser, durant 25 anys, una associació amb més de 475 mitjans de comunicació
# Balaguer se suma al projecte Plançó, una iniciativa per atançar les arts escèniques als més joves
Fins ara tretze municipis de la província de Lleida han confirmat la participació en una primera prova pilot
# Presentació de “Siempre Raquel” novel.la de Juan Vicente Sanpedro
El proper 6 d’abril tindrà lloc al Casal Lapallavacara la presentació de
segona novel·la del balaguerí Juan Vicente Sampedro
# Exposició “Geometria d’un taquímetre” de Josep Maria Llobet
El Museu de la Noguera va inaugurar el passat divendres 18 de març,
una mostra pòstuma del pintor balaguerí
>>COMARCA
# El Club Patí Térmens 2n classificat en el Campionat de Xous de Patinatge artístic
El dia 13 de març, al Pavelló Onze de Setembre de Lleida va tenir lloc el Campionat de Xous de Lleida de
Patinatge Artístic sobre rodes, organitzat per la Federació Catalana de Patinatge junt amb el Lleida P.A.
# S’acaben les obres pel desplegament de la fibra òptica a la població d’Àger
La millora dona resposta a una necessitat que obre noves oportunitats de futur i desenvolupament
# Gerb tornarà a celebrar la seva fira el diumenge 27 de març
Aquesta fira té l’objectiu de fusionar l’art, la cultura i la gastronomia
de proximitat
# Jornada Networking presencial el proper 11 d’abril entre joves
La iniciativa està organitzada per l’Oficina Jove del Consell Comarcal
de la Noguera i el Consorci GAL Noguera-Segrià Nord
>>ESPORTS
# El Club Futbol Balaguer es proclama campió de la Lliga Regular grup 7B de Segona Catalana
S’imposà per 5-1 al Linyola i d’aquesta manera guanyà el campionat del sub-grup 7B amb 51 punts, superant
també al campió del grup A el Club de Futbol Artesa de Lleida que es va proclamar campió amb 48 punts
# Els propers dies 2 i 3 d’abril es celebrarà la 2a Marxa BTT Secans de la Noguera
El dissabte 2 d’abril tindrà lloc la 2a cronescalada individual fins l’ermita de Cérvoles

Amb el suport de

La família LLOBET MONTANÉ
agraïm a tot el personal de l’Hospital Hestia Balaguer
la cura i acompanyament que heu donat
al nostre estimat JOSEP durant la seva llarga
malaltia. Gràcies per fer una feina excepcional
amb molta professionalitat i estima.

# Iker Castillo es classifica pel Circuit Nacional de pàdel per a menors
El balaguerí i el seu company Bryan Santos han quedat campions
del segon Gran Slam català
# Grans resultats dels nedadors balaguerins en el Campionat Màster
El Campionat Màster de natació, organitzat pel Club Inef-Lleida, després de
l’aturada per la pandèmia, reunint un total de 113 nedadors/es de 25 clubs
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Aquest passat dissabte Balaguer es va
proclamar Capital de la Sardana 2022
La ciutat de Balaguer
va celebrar el passat dissabte 19 de març l’acte de
proclamació de la ciutat
com a Capital de la Sardana 2022. L’acte començava
amb la lectura oficial de
l’acta de proclamació de
la capitalitat per part de
membres de la Confederació Sardanista de Catalunya; el traspàs de bandera
per part de l’ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols.
Durant l’acte es projectà
el vídeo oficial, que s’ha
encarregat a Toni Salud.
El pregó, a càrrec del periodista balaguerí, Francesc
Guillaumet, director del diari La Manyana.
Durant l’acte s’interpretaren dues sardanes, estrenades aquest gener al Concert de Reis. La sardana
oficial, ‘Balaguer Capital
de la Sardana 2022’, obra

Un moment de la jornada

del Dani Gasulla, i la sardana de concert del jove compositor David Quintana,
que porta per títol ‘Glòria
del Castell Formós’. Totes
dues sardanes interpretades per la Bellpuig Cobla.
A continuació es va fer
la inauguració d’una placa
commemorativa de la capitalitat al vestíbul de la casa

de la paeria, i la presentació del CD de la capitalitat.
Un dinar de germanor, una
visita guiada pel patrimoni
monumental de Balaguer a
càrrec dels guies de l’Oficina de Turisme de la Paeria
i el concert de Roger Mas
i la Cobla Sant Jordi al Teatre Municipal a les 19 h,
com a acte de cloenda.

Obert el període de votació en la 3a
edició dels Pressupostos Participatius

Carla Simon i l’AMIC són els
guanyadors del XXXIII Premi
Comte Jaume d’Urgell
Un any més, la Paeria de Balaguer atorga
el Premi Jaume Comte
d’Urgell, un premi que
reconeix a persones i a
entitats dels Països Catalans que per la seva
força cultural, la seva
original trajectòria, i la
gran capacitat de comunicació de la seva feina
i obra, fan que siguin
exemples per a fer més
gran i més rica la xarxa
natural i real dels països
de parla catalana i dels
seus ciutadans.
En categoria de premi col·lectiu, el guardó
és per AMIC (Associació
de Mitjans d’Informació
i Comunicació de Catalunya), per ser, durant 25
anys, una associació que
vertebren els Països Catalans amb més de 475
mitjans de comunicació
que expliquen tot el país
i la seva gent.
En la categoria individual, l’escollida ha estat
Carla Simon i Pipó, cine-

El premi, és una
reproducció a escala
real del segell que
usava el Comte Jaume
d’Urgell
asta recentment guardonada amb l’Os d’or de la
Berlinale per la pel·lícula
“Alcarràs”. El jurat ha escollit Simon per demostrar, amb la pel·lícula Alcarràs, que les històries
en català, sobre Catalunya i les persones dels
seus pobles tenen valor
i premi universal.
L’acte de lliurament
serà el dissabte 4 de juny,
en el marc de La nit de la
cultura, un acte que també servirà per premiar als
guanyadors dels Premis
Ziryab de conte llegendari i composició per a
conjunts instrumentals
infantils i posar en valor
el teixit cultural de la ciutat de Balaguer.

Les votacions es poden
fer amb l’aplicació
Bústia Ciutadana o en
diferents equipaments
fins el proper 3 d’abril

Cartell promocional

El passat dissabte van
començar a Balaguer el
període de votacions de la
tercera edició dels pressupostos participatius.
En
total, es porten a votació 20
propostes de les 90 que va
presentar la ciutadania. La

Paeria ha fet difusió de les
projectes escollits i ara serà
la ciutadania qui s’haurà
de pronunciar sobre quines
volen que es tirin endavant.
Les votacions es poden fer
a través de l’aplicació Bústia ciutadana, de la web

participa.balaguer.cat o en
diferents equipaments de
la ciutat, com la casa de la
paeria, el casal Lapallavacara, l’oficina d’Afers Socials,
la biblioteca municipal i la
piscina municipal. Hi poden
votar les persones majors de
16 anys empadronades a Balaguer.
Els pressupostos comptaran amb una partida de
150.000 euros, que es veurà
reflectida al pressupost ordinari de 2022.

Carla Simon premiada en categoria individual
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Joan Biscarri presenta la novel·la “No
ho diguis a ningú” el proper 26 de març
El dissabte dia 26 de
març, a les 19 h, a la sala
d’actes de la Paeria de Balaguer, es farà la presentació del llibre “No ho diguis a
ningú”, del balaguerí Joan
Biscarri, presentat pel periodista i escriptor Francesc
Canosa, i l’escriptor i editor
de Neopàtria, Toni Bonet.
L’autor, ha guanyat
en el darrer any diversos
concursos literaris com
el “Vicent Pascual”, de
La Pobla Llarga, el “Neus
Català”, d’Òmnium Priorat, el “Joan Castelló”, del
Consell Insular d’Eivissa,
el “Certamen Literari”, del
Foment Martinenc, o el de
“Relats Prehistòrics”, de
Seró Espai Transmissor,

Portada del llibre de Joan Biscarri

entre altres.
Ara presenta la seva
primera novel·la, “No ho
diguis a ningú”, publicada
per l’editorial valenciana
Neopàtria, finalista al Premi

de Narrativa Ciutat de Carlet, i situada en part a Balaguer. A l’acte es farà lectura
de fragments de l’obra, a
càrrec de Carme Alòs, Pep
Angerri i Eva Font.

Un any més els escolars de 6è de
Balaguer realitzaran el taller Rubikids

Un dels tallers de Rubikids

Des de Pla Municipal
de Dinàmica Educativa de
l’àrea d’Educació de la Paeria de Balaguer s’han realitzat durant aquest mes
de març, els tallers de rubikids amb els alumnes de
6è de primària de les escoles de Balaguer.
L’objectiu és treballar
amb el joc de Rubik el con-

tingut de matemàtiques
tota l’etapa de primària i, al
mateix temps, preparar-los
per les competències bàsiques (comprendre, utilitzar
i relacionar els números,
produir i interpretar diferents tipus d’informació
matemàtica, aplicar coneixements sobre aspectes
quantitatius i espacials de

la realitat, entendre i resoldre problemes).
En aquests tallers d’una
durada d’hora i mitja, es treballa la matemàtica, a través de la gamificació, duem
a terme diferents dinàmiques de manera individual
i en equip, on es realitza un
aprenentatge significatiu
i motivant a l’alumnat en
aquesta material.
Rubikids neix al 2017 de
la mà de Mònica Boladeres
(la Ràpita), amb la finalitat
de treballar el contingut de
matemàtiques de manera
competencial través del joc
de Rubik. Un projecte que
va començar en un viatge a
Sud-amèrica amb l’objectiu
d’ensenyar a resoldre la piràmide de Rubik als nens i
nenes, tornant a casa amb
la idea de renovar el seu
projecte i portant-lo per totes les escoles de Catalunya.

Balaguer se suma al projecte
Plançó una iniciativa per apropar
les arts escèniques als més joves
Balaguer se suma al
projecte Plançó, Circuit
Escena Jove PonentPirineu. Es tracta d’un
projecte que neix per
començar a omplir el
buit històric que hi ha
entre les arts escèniques, adreçades a joves
de 12 a 20 anys perquè
aquests puguin veure
espectacles adaptats exclusivament per a ells.
La iniciativa sorgeix
de la Xarxa de cooperació territorial de Lleida del Sistema Públic
d’Equipaments Escènics
i Musicals de Catalunya
(SPEEM), integrada pel
Departament de Cultura, en col·laboració amb
la Diputació de Lleida i
els municipis de la demarcació de Lleida, amb
programacions estables
de música i d’arts escè-

niques que s’acullen al
sistema d’ajuts Programa.cat.
Fins ara tretze municipis de la província de
Lleida han confirmat la
participació en una primera prova pilot que es
durà a terme durant els
mesos de febrer, març i
abril a Lleida, Alcoletge
i Tàrrega mentre que la
continuació del projecte
està prevista per als mesos d’octubre, novembre
i desembre en altres indrets i amb noves propostes escèniques.
En el cas de Balaguer, la Paeria, aportarà
un mini-bus i uns monitors
acompanyants
perquè els joves puguin
anar anar a veure a la
població corresponent
l’espectacle que estigui
programat.

Teatre Municipal de Balaguer
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Presentació el 6 d’abril de “Siempre Raquel”
la novel·la de Juan Vicente Sampedro
La presentació de la novel·la es farà al Casal
Lapallavacara a partir de les 19.30 h del vespre
El proper 6 d’abril tindrà
lloc al Casal Lapallavacara
la presentació de segona
novel·la del balaguerí Juan
Vicente Sampedro titulada

Portada del llibre

“Siempre Raquel” a partir de
les 19.30 h del vespre.
L’obra es pot emmarcar
dins el gènere de novel·la
negra. Editada per Editorial

Baker Street, ubicada a Granada i escrita en castellà.
La trama comença quan
gràcies a les declaracions
d’una testimoni, Raquel
Asensio, la Policia Judicial
relaciona dos robatoris a la
ciutat de Madrid (a una entitat bancària i una joieria de
luxe) amb una perillosa xarxa internacional de lladres
que fa temps que actuen per
tota Europa. A més d’això, la
Inspectora Manoli G. Mesa
sospitarà des d’un primer
moment que l’assassinat del
director de l’oficina bancària
no ha estat casual, sinó una
execució per comanda. Manoli G. Mesa i el seu equip
seguiran la pista de Número
Ú, el líder a l’ombra d’una trama criminal molt més gran
del que s’esperaven i a la qual
ningú és qui sembla ser.

Exposició “Geometria d’un
taquímetre” de Josep Ma Llobet
El Museu de la Noguera va inaugurar el
divendres 18 de març,
una mostra del pintor
balaguerí Josep Maria
Llobet, “Geometria d’un
taquímetre” que es presenta a títol pòstum tres
anys després de la seva
mort.
Una desena d’obres

Josep Maria Llobet

configuren aquesta exposició que l’autor va
pensar com un homenatge a la seva trajectòria
pictòrica i professional
com a arquitecte tècnic.
La mostra és comissariada per Àlvar Llobet i
dissenyada per Ramon
Maials i es podrà veure
fins el proper 24 d’abril.
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El Club Patí Térmens 2n classificat en el
Campionat de Xous de Patinatge Artístic

Quartet del Club Patí de Térmens i la seva entrenadora

El passat diumenge 13
de març, al Pavelló Onze
de Setembre de Lleida va
tenir lloc el Campionat de

Xous de Lleida de Patinatge Artístic sobre rodes,
organitzat per la Federació Catalana de Patinatge

junt amb el Lleida P.A.
Uns 150 participants de
diferents Clubs de la província de Lleida van intentar guanyar-se la plaça
per poder anar als propers
campionats de Catalunya.
El Club Patí Térmens
va presentar el seu quartet xou integrat per les
patinadores Elna Casamitjana, Ariadna Pascual,
Mireia Viladrich i Laia Fernàndez i la seva entrenadora Elena Sans, quedant
segones de la província i
classificant-se pel Campionat de Catalunya que es
celebrarà al proper mes
de juliol.

S’acaben les obres pel desplegament de
la fibra òptica a la població d’Àger
El poble d’Àger comptarà
a partir d’aquesta primavera
amb connexió de fibra òptica de màxima velocitat (fins
a 1000 Mbps), obres que ja
estan executant i que s’espera finalitzin en les setmanes vinents. La millora dona
resposta a una necessitat
dels vilatans que obre noves
oportunitats de futur i desenvolupament. Des de l’Equip
de Govern, ja es treballa per
aconseguir que el servei de
fibra arribi fins a la resta de
pobles del municipi.

Desplegament de la fibra a Àger

Balanç d’un any de recollida
selectiva de contenidors tancats
al municipi de les Avellanes

El balanç s’ha fet en el municipi de les Avellanes

Durant el mes de març
del 2021, l’Àrea de Gestió
de Residus del Consell
Comarcal de la Noguera,
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya, van
implementar una prova
pilot en el sistema de
recollida de residus per
millorar el percentatge de
recollida selectiva de la
brossa municipal.
Aquesta prova pionera a la comarca va consistir a substituir al nucli de
les Avellanes els contenidors oberts de recollida
per uns contenidors tancats que només es poden
obrir amb una targeta
identificativa, que va vinculada a l’habitatge i que
permet obrir els contenidors.
Un
any
després
d’instal·lar el sistema

de control d’accés als
contenidors, la valoració
dels resultats de la recollida és molt satisfactòria.
En línies generals, l’any
2020 els residus recollits
al nucli de les Avellanes
es classificaven en un
53 % de rebuig i un 47 %
de selectiva. L’any 2021
aquests
percentatges
han canviat considerablement, i s’ha mesurat
un 19% de rebuig i un 81
% de selectiva.
Amb aquesta actuació el Consell Comarcal
constata que el sistema
de contenidors tancats
té una incidència directa
en la millora dels percentatges de selecció dels
residus, ja que permet
un major control dels residus dipositats als contenidors i impedir-ne l’ús
indegut.
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Os de Balaguer ja prepara la Trobada de
Campaners pel proper 24 d’abril
L’Ajuntament d’Os de
Balaguer ja està immers
en els preparatius de la
XXXIV Trobada de Campaners i la Fira de la Campana, pel proper diumenge 24
d’abril.
Una festa que aplega
campaners d’arreu del territori, amb diferents activitats durant la jornada, com
ballades de gegants, productes de proximitat entre
altres activitats que s’estan
acabant de confirmar.

Fira dels campaners a Os de Balaguer

Gerb tornarà a celebrar la seva fira el
proper diumenge 27 de març
Gerb celebrarà la VII
edició de la seva fira,
aquest diumenge 27 de
març després de dos anys
sense poder-se fer a causa

Fira Gerb

de la pandèmia.
Aquesta fira té l’objectiu de fusionar l’art, la
cultura i la gastronomia de
proximitat. Un certamen

en què participen moltes
de les associacions del
poble. La fira compta amb
parades de productes artesans i gastronòmics de
proximitat i ofereix diferents activitats per a tots
els públics durant el matí.
Entre els actes a destacar, cal mencionar una
ballada gegantera amb les
colles d’Os de Balaguer i
Ponts. Una demostració de
forja i un tast gastronòmic,
així com es farà un sorteig
d’una cistella de productes
de proximitat. Els jocs artesans infantils també hi seran presents, una activitat
molt esperada pels més de
la casa.

Jornada Networking presencial
el proper 11 d’abril entre joves i
empresaris del territori
La
Jornada
de
Networking Jove de la
Noguera, un punt de trobada entre empreses del
territori amb ofertes de
treball disponibles i jovent de la comarca que
busca feina, recuperarà
la presencialitat després
de dos anys sense celebrar-se a causa de les restriccions derivades de la
pandèmia de la Covid-19.
La iniciativa, organitzada per l’Oficina Jove
del Consell Comarcal de
la Noguera i el Consorci GAL Noguera-Segrià
Nord i que aquest any
arriba a la quarta edició,
es celebrarà el proper 11
d’abril a la seu del Consell Comarcal de la Noguera.
L’objectiu és, d’una
banda, impulsar la incorporació del jovent al món

Cartell de la Jornada

laboral i, de l’altra, cobrir
les ofertes de feina de les
empreses. L’edició d’enguany anirà dirigida a joves aturats/des inscrits/
es al SOC o joves que
busquin feina, així com
també a joves universitaris/àries o de cicles de
formació. Les empreses
inscrites a la Jornada exposaran les seves ofertes
laborals al jovent assistent en el marc de diferents taules rodones que
es duran a terme durant
el matí. En el cas dels i les
joves universitàries, les
empreses presents que
s’hi dirigiran provindran
del programa Odisseu,
una iniciativa que té com
a objectiu principal el retorn dels joves al món rural fomentant la seva incorporació laboral i el seu
arrelament a la comarca.
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En quin món vivim

Francesc Cucurull i Torra
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Una democràcia disfressada, una política que
no treballa per als ciutadans, una església que
no està al seu lloc, encara
que el Sant Pare vol reformar-la, una monarquia
que no ens farà més rics i
uns bancs que estan molt
protegits.
En total, el treballador i la classe mitja estan
desapareixent i es poden
qualificar de pobres.

Des de l'any 2013 cada
any pitjor, sembla que
poc a poc anem enrere
amb la dictadura. Anys
enrere la gent vivia millor
encara que no hi havia
llibertat, però no per això
vull dictadura.
Diuen que en el països
que tenen unes institucions i fundacions ens donarien drets i ens defensarien, però no oblidem
que els pitjors països que

tenen una constitució
perfecta i bellíssima, el
poble és pobre i no sé si
ho fem bé.
Avui els responsables
i els aprofitats, els idealistes i els alienats, els valerosos i funcionaris van fer
una votació i van guanyar
els segons.
El món ha de ser bondadós, humà abans de
l'intel·ligència l'igualtat,
un altre món és possible. Hem d'involucrar-nos
tots. No podem acceptar
aquesta dictadura encoberta. Hem de dialogar i
acabar amb el mal i cas-

La festa de l’Harpia s’avança al maig per
fer-ne partícips als escolars de la ciutat
El canvi de dates
s’esdevé amb la idea de
que els escolars de la
ciutat participin
activament de la festa

Cartell de l’Harpia

Balaguer celebrarà la
festa de l’Harpia els dies
27, 28 i 29 de maig. El canvi de data del setembre
al maig, es produeix amb
l’objectiu que les diferents
escoles de la ciutat hi puguin participar de forma
activa. La Paeria activa el
canvi de data perquè, en
un futur, els alumnes puguin anar treballant durant
el curs aspectes o temes
relacionats amb la festa

com, per exemple, els oficis antics, que és una part
molt important d’aquesta
festa medieval.
En el marc de la festa
de l’Harpia 2022 se celebrarà la IV Jornada d’Estudis
Rei Pere el Cerimoniós, enguany dedicada als grans
fenòmens naturals que periòdicament afecten zones
del planeta: incendis, terratrèmols, plagues, sequeres, riuades...
Diferents

especialistes
explicaran
els interrogants i respostes que s’han anat trobant
al llarg de la història i com
aquests fenòmens són causa o conseqüència també
de la variabilitat climàtica i
de l’acció de l’home. El protagonisme pel medi i l’entorn natural de Balaguer
queda plasmat al cartell
on el riu Segre i la bultra
n’ocupen la part central.
Durant tres dies la fira
medieval acull diferents
activitats en el centre històric de la ciutat i el Parc
de la Transsegre. La presentació del cartell amb la
programació es presentarà
més endavant.

tigar els grans fraus, si
no tenim justícia el poble
ho passarà malament si
només castiguen als de
baix no tenen defensa
en aquest món desequilibrat, desordenat. Tots
som responsables, però
s'ha d'anar amb molt de
compte amb les generalitzacions, perquè els
veritables culpables quedem absolts .Hem de tirar
enrere per trobar un món
millor, més just. Hem perdut el nord.
Tot el que passa al
món va enllaçat. Hem de
ser flexibles, tots depe-

nem els uns dels altres.
Tots som un i tot el mal
ens afecta si som sensibles.
De tot el que passa al
món hem de ser responsables quan la llei de Déu
i la força de la raó es derrotada, perd tota la llibertat, la pau i la felicitat. No
estic en contra de ningú
però hem de ser responsables per fer un món millor, més humanitzat.
Vostè pateix. Vostè és
el món.
----------------------------------------

L’escola Gaspar de Portolà
celebra el seu 50è aniversari
amb diferents activitats
El passat 18 de març,
a l’Escola Gaspar de Portolà es van realitzar un
seguit d’activitats emmarcades en els actes
commemoratius del seu
50è aniversari.
Un berenar al pati
amb la col·laboració de
l’AFA.
Seguidament,
l’Esplai Gaspar de Portolà havia organitzat jocs i
balls per la mainada.
Durant la festa es va

fer la descoberta d’una
placa en record d’aquesta celebració, que ha
quedat penjada a la paret
de l’escola.
El proper 3 d’abril es
realitzarà “La caminada
Lluís Garrofé”, des de
Vilanova de la Sal fins a
Montalegre, organitzada
per l’escola, l’esplai Gaspar de Portolà i el Club
Esportiu les Peülles del
Montsec.

Celebració del 50è aniversari de l’escola
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Moon Tiger
Autor: Penelope Lively
Gènere: Novel·la

Novel·la deliciosa i sofisticada que narra la vida
de la Claudia Hampton,
una escriptora de divulgació històrica molt reconeguda, que ara jeu en un llit
d’un hospital de Londres,
sola i vella, a punt de morir. Els records encara brillen en la seva consciència
cada vegada més fràgil, i
s’imagina que està escrivint una història del món.
En canvi, Moon Tiger és
la seva, d’història, la d’una
dona forta, freda, independent i de vegades difícil,
per a la qual les relacions
amb la família i els amics
han estat complicades i
tenses i que guarda un secret íntim i devastador. La
novel·la va endavant i enrere en el temps i recrea el
mosaic complex de la vida
caòtica i poc convencional
d’aquesta dona ingovernable, al centre de la qual
encara batega, congelada
en el temps, una història
d’amor trasbalsadora i irrepetible.
Narrat en primera
persona i en tercera a estones, l’autora desgrana
una miserable existència
combinada amb les mateixes experiències vistes a
través dels ulls dels altres
personatges.

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

Aquesta història comença així: “Soc a Europa,
però jo no volia venir a Europa”. Ibrahima Balde va
néixer a Guinea, però va
haver de marxar de casa
seva per anar a buscar el
seu germà petit. El seu
germanet. Ell no anava
perseguint cap somni. Ho
va deixar tot enrere per
trobar la persona que més
estimava. És impossible
no plorar durant la lectura d’aquest llibre. Però
no només per la cruesa
d’aquesta odissea travessant fronteres, deserts i
oceans. També, i sobretot,
per la manera com està
explicada: amb una mirada ingènua, castigada,
arravatadament poètica i,
al capdavall, única. La mirada de qui ha patit enormement i, tanmateix, té el
poder de convertir el patiments en una cosa útil. En
una cosa plena, fins i tot,
de bellesa.
La veu d’un adolescent, pràcticament un infant, però amb prou saviesa per sobreviure al desert,
la fam i la set, l’esclavatge,
la reclusió, les tortures i
la travessa amb pastera
pel Mediterrani. Hi ha moments terribles, però també històries d’amistat.

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

Germanet
Autor: Ibrahima Balde
Gènere: Novel·la

Serafina: l’aniversari
Autor: Albertine
Gènere: Infantil (+3)

Per fi ha arribat el dia
preferit de la Serafina: el
seu aniversari! Desperta a
la seva habitació, envoltada dels seus entranyables
amics, i tots junts fan mans
i mànigues per organitzar
una festa inoblidable. En
aquest dia tan especial res
pot faltar: jocs, regals, menjar deliciós, decoració per a
cada racó de la casa i, per
descomptat, un suculent
pastís.
En aquest àlbum de
cartró de gran format el
lector tindrà el plaer de
buscar i redescobrir milers
de detalls, personatges
encantadors i situacions
sorprenents. El fil narratiu
explica com transcorre el
dia de l’aniversari, des que
ella i els seus amics es
desperten, esmorzen i preparen la festa de celebració tot cuinant i decorant
l’espai, fins a l’hora d’acomiadar els convidats, després d’haver menjat, ballat
i jugat a la sala d’estar i al
jardí. D’aquesta manera es
poden veure totes les estances d’aquesta casa plena
de vida i color, una casa on
regna l’harmonia i la joia de
viure en llibertat.
Un llibre que estimula
l’observació i el diàleg amb
els més petits.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
La guerra

Cruïlles sense rètols ni senyals.
Desert inexorable, solitud.
Camins desconeguts, els crits,
el foc de la foscor.
Els dubtes de l’instint, la por.
Paraules sense veu,
la sàtrapa figura de la nit.
L’esforç silent, la causa sense causa,
l’avís superb, les cares dels infants,
les mares.
La pau d’abans, i un ara de sirenes,
on prenen decisions
l’amor i la misèria. L’infern
aquí a la terra,
la fúria dins de casa.
Insígnies i estendards,
el bram del mal.
Entendre que fugint neix l’esperança.
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ESPORTS

El CF Balaguer es proclama campió de la
Lliga regular grup 7B de segona catalana
La golejada al Linyola fa
que el Balaguer es
converteixi en campió
amb 51 punts
El Club Futbol Balaguer
s’imposa per 5-1 al Linyola
i d’aquesta manera guanya
el campionat del sub-grup
7 B de la segona catalana
amb 51 punts, superant
també al campió del grup A
el Club de Futbol Artesa de
Lleida que es va proclamar
campió amb 48 punts.
Pel que fa a l’últim partit
de lliga al camp del Linyola
els Balaguerins van aconseguir una gran victòria
amb gols de Marcos, Mikel
i Riki per partida doble els
dos.
El pes del partit el van
portar els balaguerins davant d’un Linyola molt ben
organitzat defensivament,

Campions!!

Alineació inicial contra el Linyola

però els jugadors David
Biosca va saber tenir molta
paciència amb pilota i mitjançant un bon joc combinatiu va permetre generar
moltes ocasions tot i la sòlida defensa que mostrava
l’equip local.
Ara toca pensar en la
fase d’ascens on els Balaguerins debuten a casa
davant el Club de Futbol La

La fase d’ascens es
disputarà contra l’Artesa
de Segre, El Torrefarrera,
l’Alpicat i l’Artesa de
Lleida
Seu d’Urgell i seguidament
es desplaça a jugar contra
el Club Esportiu Artesa de
Segre i contra el Club Futbol Torrefarrera abans de
les vacances de setmana
santa. Els altres rivals son
l’Alpicat i l’Artesa de Lleida.
L’Alpicat, l’altre gran
favorit per ascendir visitarà
el Municipal de Balaguer el
dia després de Sant Jordi,
24 d’abril i per acabar la primera volta de la fase d’ascens es disputarà el partit
contra el Club Futbol Artesa
de Lleida.
La segona volta de la
fase d’ascens es celebrà
durant el mes de maig.

Els propers dies 2 i 3 d’abril es
celebrarà la 2a Marxa BTT
Secans de la Noguera
El Club Esportiu Gessers d’Algerri, organitza
pels propers 2 i 3 d’abril
la tercera edició de la
Marxa BTT Secans de la
Noguera. Dos dies on els
amants de la BTT podran
gaudir de l’entorn natural i paisatgístic que ens
ofereixen Algerri, Ivars
de Noguera i Os de Balaguer.
El dissabte 2 d’abril
tindrà lloc la 2a cronescalada individual fins l’ermita de Cérvoles. L’any
passat va ser una novetat
absoluta, ja que és la primera cronoescalada de
BTT de tota Catalunya i
va tenir molt bona acceptació.
El diumenge 3 d’abril
torna la Marxa BTT, amb
tres recorreguts de diferent nivell i amb moltes
novetats a tots els circuits. La Cérvola, la ruta

Les inscripcions es
poden fer des de la
pàgina
https://clubesportiualgerri.cat/marxa-btt/
més llarga, amb 70 km i
2.090 metres de desnivell
positiu, amb camins, corriol, trialeres i pujades de
pedra.
La Guineu, un recorregut exigent, però no impossible amb trams tècnics i trialeres apte per a
ciclistes ja una mica experimentats, amb 38 km i
1.100 metres de desnivell
positiu.
L’Àguila, per a qui els
agrada sortir amb bici
però encara no fan rutes
massa llargues, amb 16
km i 300 metres de desnivell positiu.

Imatge promocional de la Marxa BTT
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Iker Castillo, es classifica pel Circuit
Nacional de pàdel per a menors
El balaguerí i el seu company Bryan Santos han
quedat campions del segon Gran Slam català
El jugador de pàdel balaguerí Iker Castillo i el seu
company Bryan Santos
s’han proclamat campions
del II Gran Slam del Circuit

Iker Castillo i Bryan Santos

de menors de la Federació
Catalana de Pàdel en categoria infantil celebrat a
les instal·lacions del Padel
Center Penedès.

Amb aquesta victòria, els dos joves jugadors
certifiquen la seva classificació directa per disputar
el proper campionat TyC
Premium 2 del Circuito
Nacional de Menores de
la Federación Española de
Padel que es disputarà al
Padelindoor Lleida a finals
del proper mes d’abril.
El de Balaguer i el seu
company, que actualment
son la parella número 1 del
rànquing català, es veuran
les cares amb les millors
parelles del panorama nacional i intentaran aprofitar
la seva condició de jugadors locals per competir al
màxim i endur-se un nou
títol. Els seus bons resultats els han portat fins aqui
i amb ganes de continuar
lluitant per més títols.

Grans resultats en el Campionat
Màster dels nedadors balaguerins
El passat 5 de març, va
tenir lloc el Campionat Màster de natació, organitzat pel
Club Inef-Lleida, després de
l’aturada per la pandèmia,
reunint un total de 113 nedadors/es de 25 clubs.
Destacar els resultats
dels balaguerins, en categoria +50 Lluís Pijuan 1r en les
proves de 100 i 400 lliures.

Nedadors balaguerins

En +40, David Martínez 3r
en els 50 lliures i 5è en els
100 lliures, Gerard Nadal 4t
en els 100 lliures i 5è en els
400 lliures i Gerard Sanmartín 4t en els 50 lliures i 6è en
100 lliures. En +25 Ismael
Profitós 1r en els 100 estils i
200 lliures i 2n en 50 braça. I
en +20 en Pau Roca 2n en
100 lliures i 3r en 50 lliures.
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BREUS

Anuncis breus classificats
VARIS
----------------------------------COMPRO monedes,
bitllets, segells, joguines, rellotges de totes
les marques, àlbums
de cromos, postals, fotos antigues, còmics,
llibres antics, programes de cine, plomes
estilogràfiques, nines
Nancy, escalextric, coberteries de plata, joies
d’or. Raó: 676803205.
----------------------------------ES VEN dipòsit per
aigua de 500 litres,
polièster, adaptat per
tractor al tercer punt.
Cultivador amb curro
i màquina de llençar
abono petita. Raó:
690659825.
-----------------------------------

ES VEN MENJADOR
de disseny. Format per
estanteria vertical per
llibres, moble baix TV,
moble penjat i moble
terra + taula i 4 cadires. Preu: 500 €. Possibilitat de quedar-se el
moble o taula i cadires
per separat. Interessats demanar fotos.
Raó: 620817088.
------------------------------------IMMOBLES
----------------------------------TRASPÀS, botiga de
roba infantil a Balaguer, per no poder
atendre. Equipada i
en ple funcionament.
Raó: 973450555.
-----------------------------------

LLOGUER LOCAL al
c/ Girona de Balaguer,
de 32 m2. Amb aigua i
llum. Porta d’alumini,
vidre i reixa. Telèfon
informació: 973450555.
---------------------------------SE BUSCA huerto para
alquilar, comprar o
compartir. En Balaguer
o alrededores. Razón:
643110843.
----------------------------------VENC CASA a Balaguer, carrer Giradeta,
200 m 2 + hort. Amb
cinc habitacions i dos
banys. Amb molt sol
i vistes al riu. Preu:
95.000€. Venta de particular a particular. Raó
telèfons: 607088193625303190.
------------------------------------

TREBALL
----------------------------------S’OFEREIX dona amb
titulació sociosanitària, per dutxar gent
g r a n, a c o m p a n y a ment, donar medicacions o donar sopars.
Raó: 671631935.
-----------------------------------PROFESSORA nativa
d’anglès dóna classes
de conversa, en grups
reduïts o classes particulars. Raó: 650422582.
------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció de
breus classificats, us
podeu adreçar al c/
Sant Lluís, 36-38 entresol de Balaguer.
Tr u c a n t a l t e l è f o n
973448273 o bé des de
la nostra pàgina web
www.revistagroc.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

LLOGUER LOCAL COMERCIAL
c/ Girona, de 32 m2.
Amb aigua i llum.
Porta d’alumini, vidre i reixa.

Raó: 973 450 555
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Farmàcies

Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT
973 455 004
-------------------------------------------------------------------------ALGERRI
AJUNTAMENT
973 426 013
-------------------------------------------------------------------------BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445 200
IMPIC
973 446 606
URGÈNCIES
112
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457 700
GUÀRDIA URBANA
973 450 000
CÀRITAS BALAGUER
973 351 266
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
--------------------------------------------------------------------------

ÀGER
F. JOSA

973455286

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

973426189

------------------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. DOLSET- Sant Crist, 11
F. MARCH- C. Barcelona, 10
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973450214
973445384
973445280
973445087

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

973586466

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

973420200

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

973428070

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

973424151

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

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 17 de març a les 8 de la tarda del 24 de març
DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 24 de març a les 8 de la tarda del 31 de març
SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 31 de març a les 8 de la tarda del 7 d’abril
MARCH

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
06.58 (1)
08.15 (4)
08.18 (5)
10.08 (1)
11.15 (2)
12.08 (7)
14.07 (7)
14.08 (2)
16.22 (8)
16.23 (7)
16.37 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.38 (8)
20.03 (4)
20.07 (8)
20.37 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.29 (6)

ARRIBADES
LLEIDA
07.24
08.41
08.44
10.34
11.41
12.34
14.33
14.34
16.48
16.49
17.03
18.24
18.34
20.04
20.29
20.33
21.03
22.09
22.28
22.55

BALAGUER
05.40 (4)
08.15 (1)
11.15 (2)
15.31 (7)
17.31 (8)
17.56 (3)
19.51 (6)

LA POBLA
07.00
09.22
12.22
16.38
18.38
19.03
20.58

(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.

SORTIDES
LLEIDA
06.58 (1)
08.15 (4)
08.18 (5)
10.08 (1)
11.15 (2)
12.08 (7)
14.07 (7)
14.08 (2)
16.22 (8)
16.23 (7)
16.37 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.07 (8)
20.03 (4)
20.07 (8)
20.28 (7)
20.53 (3)
21.43 (7)
22.02 (7)
22.53 (6)

ARRIBADES
BALAGUER
07.24
08.41
09.44
10.34
11.41
12.34
14.33
14.34
16.48
16.49
17.03
18.24
18.34
19.43
20.29
20.33
20.54
21.19
22.09
22.28
23.19

LA POBLA
07.08 (4)
10.08 (2)
13.00 (7)
15.15 (8)
15.30 (4)
19.00 (8)
19.21 (7)
19.46 (3)
21.46 (4)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.28
20.53
22.53

** Els horaris de trens canvien
constantment. Aconsellem confirmar
horaris al web www.fgc.cat .Horaris
de trens actualitzats el 16/03/22.

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.40
“
19.55
“
20.25
“
06.10
TÀRREGA
06.50
“
07.50
“
12.00
“
14.00
“
19.30
“
06.30
LLEIDA
07.15
“
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.10
“
09.15
”
09.53
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.15
“
14.55
“
15.15
“
15.18
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
18.50
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
16.35
“
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.17
AGRAMUNT
19.17
“

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
dg.
dl. a ds.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dis. + dmge
dl. a dv.
diari
diari
dl., dm., dj., dv.
divendres
diari
dl. a dv.
divendres
diari
dl. a dv.
dl. a ds.
dl. a dv.

SORT.
14.20
19.10
20.40
06.30
07.20
14.00
14.20
14.25
19.10
20.40
08.25
12.45
14.45
12.00

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“
“
ÀGER
“
“
“
“
“
“
ALMENAR
“
“
ALBESA

CALENDARI
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv.+dg.
dl. a dv.
dissabte
dissabte
dl. a dv.
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv. + dg
dl. a dv. feiners
dissabtes
dl. a dv. feiners
dsbt. mercat

SORT.
06.45
07.15
08.00
08.05
08.45
08.50
09.10
09.15
10.00
10.05
11.10
11.15
12.30
12.35
13.00
13.40
13.45
14.10
14.15
15.15
16.00
16.15
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
dissabte i diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al
web: www.alsa.es . Actualitzat el 16/03/2022.

16 >>

