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Sumari

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

En Portada
Trobada de
Campaners d’Os

 El proper 24 d’abril tindrà lloc a Os de Balaguer la 
XXXIV Trobada de Campaners a Os de Balaguer, orga-
nitzada per l’ajuntament i la Confraria de Campaners 
de Catalunya.
 La jornada començarà a les 9 del matí amb la re-
buda dels campaners/es i s’entregaran les acreditaci-
ons. Entre les 10 i les 12 h es farà una demostració 
de tocs des del campanar a càrrec dels campaners i 
campaneres i a les 12 en punt es farà un toc especial 
d’Os de Balaguer a la Plaça de la Font.

Amb el suport de
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#7a edició d’Encontats, el Mercat del Conte i el llibre il·lustrat del 15 al 19 de juny
El Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer està programada del 15 al 19 de juny, i inclou la segona 
Jornada Professional d’Il·lustració i Disseny Gràfic Ciutat de Balaguer 

# Homenatge a Lluís Garrofé en els actes del 50 aniversari de l’Escola Gaspar de Portolà
Es va fer una caminada des de l’escola Gaspar de Portolà fins a Santa Maria de Les Franqueses

>>BALAGUER
# Balaguer presenta prop de seixanta propostes culturals de primavera

Una de les novetats que s’incorpora al calendari cultural és La nit de 
la cultura, el primer cap de setmana de juny

# L’Associació Cultural Grup d’Art4 organitza un taller de pintura ràpida
El taller serà el 23 d’abril, d’estil lliure i sobre temàtica de Balaguer

>>ESPORTS
# Balaguer celebra el Dia Mundial de l’activitat física i l’esport

El diumenge 10 d’abril els clubs esportius de la ciutat i l’àrea d’es-
ports de la Paeria de Balaguer organitzaran una trobada d’entitats

# Antoni Carreño guanya el Torneig de Primavera a Menton
Els punts del campionat han situat a Carreño en el lloc 15 del mon

# Entrega dels guardons President Macià a l’empresa Alemany, Lluís Garrofé i Antoni Vall Porta
Aquests guardons reconeixen persones que dins del món de treball hagin destacat per les seves qualitats, mèrits 
personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals

# Térmens estrena un nou espai de lleure per als infants 
La nova zona d’esbarjo inclou un parc de jocs, uns bancs en forma de blocs de trencaclosques i un tancat de 
fusta que separa l’espai de la via de circulació, situada a la plaça al costat de l’escola

# Torna la processó de Divendres Sant amb la Confraria dels Dolors i els Armats del Sant Sepulcre
La confraria guarnirà el carrer Miracle amb diferents banderoles que faran referència a la Mare de Déu dels Dolors 
i també desplegarà, a la façana de l’església, una imatge que contemplarà els titulars de la processó

# Nou llibre del balaguerí Joan Arjona “Curiositats del Balaguer d’abans i d’ara”
El llibre amb més de 250 pàgines i 500 fotografies, descriu un munt de notícies, històries, anècdotes, curio-
sitats, personatges... Tot un trencadís de tastets i descobertes

>>COMARCA
# S’activa el servei de recollida de restes vegetals a la comarca

El funcionament del servei serà porta a porta, cada dimecres (no
festiu) al matí, i demanant-ho prèviament 

# L’Ajuntament d’Àger inicia un estudi d’habitatges buits o en mal estat
Té per objectiu determinar qui poden optar als fons Next Generation

>>CULTURA
# Lapallavacara va acollir l’espectacle “Lover’s Night”

A càrrec de la companyia Planeta Impro,  una companyia teatral 
de Barcelona, especialitzada en espectacles improvisats

# Nova exposició a la Fundació Marguerida de Montferrato
Una utopia subterrània d’Olga Olivera-Tabeni oberta fins el 29 de juliol
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Balaguer presenta prop de seixanta
propostes culturals per la primavera

Presentació de les activitats

 La ciutat de Balaguer 
presenta la temporada cul-
tural de primavera amb 
una seixantena d’activitats 
per a tots els públics. Amb 
l’arribada del bon temps, 
tornen les activitats a les 
places, patis i carrers com 
ho demostra el fet que bona 
part de l’oferta cultural dels 
propers mesos transcorrerà 
ens espais oberts. Cal des-
tacar propostes com Jazz 
al pati, la mostra internaci-
onal de jazz per a joves in-
tèrprets del 12 al 15 de maig 
que arriba a la cinquena 
edició, l’Harpia Balaguer 
Medieval, que es trasllada, 
per a quedar-se, al darrer 
cap de setmana de maig; 
la setena edició de l’Encon-
tats, el mercat del conte i el 
llibre il·lustrat de Balaguer, i 
la segona jornada professi-
onal d’il·lustració i disseny 
gràfic del 16 al 19 de juny, 

La nit de llegendes o la La 
setmana cultural de Sant 
Jordi, amb activitats adre-
çades a tots els escolars de 
la ciutat, presentacions de 
llibres, tallers o la revetlla de 
Sant Jordi a la Biblioteca. 
 Una de les novetats que 
s’incorpora al calendari cul-
tural és La nit de la cultura, 
el primer cap de setmana 

de juny. Una vetllada que 
servirà per reivindicar la 
cultura local i premiar als 
guanyadors dels Premis 
Ziryab i del Premi Comte 
Jaume d’Urgell.
 Tota aquesta informació 
es pot trobar al llibret Cultu-
ra Balaguer. Primavera 2022 
que ha editat la Paeria o a la 
web agenda.balaguer.cat 

Trobada d’alumnes de sardanes adults 
el proper 14 de maig a Balaguer

Participants a la reunió

 El passat divendres 25 
de març, es va fer una reunió 
de treball per preparar la tro-
bada d’alumnes adults dels 
cursos d’ensenyament de 
sardanes. L’activitat tindrà 
lloc el proper 14 de maig, 
amb una trobada d’alum-

nes adults sardanistes, on 
s’espera que aplegui uns sis-
cents participants d’arreu de 
Catalunya, coincidint amb 
la capitalitat de la sardana 
de Balaguer. Per primera 
vegada, la trobada acollirà 
tant als alumnes dels cursos 

d’adults dels centres cívics 
de la Generalitat, com als 
participants del programa 
Saltem i Ballem per a adults 
a les Terres de Ponent.
 La trobada començarà a 
les onze del matí al Parc de 
la Transsegre amb l’acom-
panyament de la cobla Jo-
venívola d’Agramunt, i la 
presentació dels centres 
participants amb galop, sar-
danes de lluïment i sarda-
na de germanor. Tot seguit 
hi haurà una breu ballada 
oberta a tot el públic assis-
tent, i seguidament un dinar 
de germanor al Molí de l’Es-
querrà. La jornada s’acabarà 
amb una breu ballada de 
sardanes i balls vuitcentis-
tes amb la mateixa Jovení-
vola d’Agramunt a l’hora del 
cafè.

Torna Fira Q els dies 30 d’abril 
i 1 de maig desprès de dos anys  
amb moltes novetats
 Desprès de dos anys, 
Fira Q Balaguer torna a 
obrir les seves portes els 
propers  dies 30 d’abril i 1 
de maig.
 Aquest certamen se-
gueix apostant pels sec-
tors econòmics de la ciutat 
com el producte de proxi-
mitat, l’habitatge i la cons-
trucció, el comerç i els ser-
veis, la restauració i l’oci i 
el sector de l’automòbil. 
Aquesta serà una de les 
novetats d’enguany, ja que 
esdevindrà un saló de l’au-
tomòbil de km 0 i gerència, 
que arriba amb molta for-
ça en aquesta edició.
 Una fira del territori 
amb expositors de l’en-
torn, dinàmica amb de-
mostracions de productes, 
presentacions de novetats, 
i les esperades desfilades 
dels comerços més repre-
sentatius de la ciutat.
 Un any més, Fira Q no 
tancarà als migdies i ofe-
rirà concerts i audicions 
amb la possibilitat de men-
jar amb establiments de 

Presentació Fira Q

l’associació gastronòmica 
Gastrobar de Balaguer. 
Mostra de Coques, Jorna-
des d’Apicultura així com 
el VI Concurs de Cuina, en-
guany dedicat al Dolç de 
Balaguer. Les bases es po-
den consultar al web de la 
Paera, juntament amb tota 
la programació. Per als 
més petits, hi haurà l’Espai 
Q menuts dotat amb una 
ludoteca i on durant tot el 
dia s’hi duran a terme dife-
rents tallers.
 Una altra de les nove-
tats importants i amb un 
gran valor afegit, donada 
la importància de la te-
màtica, serà la celebració 
d’una jornada  sobre “Efici-
ència energètica i energies 
renovables”. 

Novetats com un saló 
de l’automòbil de km 0 
i gerència, el concurs 
de cuina per trobar el 
Dolç de Balaguer
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L’Associació  Cultural Grup d’Art4
organitza un taller de pintura ràpida

Cartell del concurs

 El proper 23 d’abril, l’As-
sociació Cultural Grup d’Art 
4, ha organitzat un taller de 
pintura ràpida d’estil lliure 
sobre la ciutat de Balaguer.
 Durant el mati, els artis-
tes participants al concurs 
realitzaran les seves obres. 
El jurat, format per Josep 
Giralt Director del Museu 
de Lleida, Victor Pedra pin-
tor i escultor, i Natalia Do-
manova  il·lustradora ator-
garan  els premis. 
 Les obres presentades 
al concurs  seran exposa-
des, d’acord amb els pin-
tors, a la sala d’exposicions 
de la Paeria de Balaguer, 
des del dissabte 23 d’abril 
fins al diumenge 1 de maig. 
 L’exposició podrà  ser 

visitada pel públic en l’ho-
rari habitual. 
 Es repartiran tres pre-
mis, el primer premi pa-
trocinat per Torrons i Mel 
Alemany, el segon premi 

patrocinat per Teixidó As-
sociats i el tercer premi 
patrocinat per Pinta’m 
Tarròs&Masip. Les bases 
es poden trobar al web : 
www.grupdart4.com

Balaguer acollí una jornada a l’impuls a 
la transformació de la Catalunya Rural

Jornada al CEI

 El passat dimecres 23 
de març, es va celebrar du-
rant el mati, al CEI (Centre 
d’empreses Innovadores) 
de Balaguer, una jornada 
titulada “Impuls a la trans-
formació de la Catalunya 
rural”.
 Aquesta jornada estava 
organitzada pel Periódico 
de Catalunya, Prensa Iberia 

i Mapfre, on hi van assistir 
el paer de Balaguer, Jor-
di Ignasi Vidal, el Delegat 
Territorial del Govern de la 
Generalitat  a Lleida, Bernat 
Solé, el Delegat Territorial 
de Mapfre a Catalunya i Ba-
lears, el Sr. Ricardo Garzo, 
el President del Patronat de 
Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida, el Sr. 

Carles Giribet, el Delegat 
de Mapfre de la zona, em-
presari i advocat, el Sr. An-
toni Cudós i l’empresària 
Sra. Roser Serret, gerent de 
l’empresa Granja Serret.
 Temes com l’anàlisi de 
la situació a la comarca de 
Lleida, diagnòstic i reptes, 
les línies d’actuació, plans 
d’acció i financiació, la con-
solidació d’ocupació i des-
envolupament d’iniciatives 
emprenedores, la influèn-
cia de les activitats econò-
miques de la zona (agricul-
tura i ramaderia, turisme 
rural i verd), els sistemes 
de comunicació i connexió 
digital i assegurances com 
element de suport al desen-
volupament local, van ser 
alguns dels temes que es 
van parlar durant la jorna-
da que va estar moderada 
pel periodista i redactor de 
Prensa Iberia, Sr. Eduard 
Palomares.

 La setena edició de 
l’Encontats, el Mercat del 
Conte i el Llibre Il·lustrat 
de Balaguer està pro-
gramada del 15 al 19 de 
juny, i inclou la segona 
Jornada Professional d’Il-
lustració i Disseny Gràfic 
Ciutat de Balaguer.
 El dijous 16 de juny 
comença la 2a Jornada 
Professional d’Il·lustració 
i Disseny Gràfic amb la 
xerrada inaugural a càr-
rec de Jordi Bartolí per 
parlar de la figura del seu 
oncle, Josep Bartolí, pro-
tagonista de la pel·lícula 
d’animació «Josep» que 
es projectarà a continua-
ció.
 Una altra activitat 
paral·lela és dissabte 
18 de juny a 2/4 de 10 
del vespre, l’espectacle 
“Quema la memoria” de  
Paula Bonet i The New 

7a edició de l’Encontats, el
Mercat del Conte i el llibre
il·lustrat del 15 al 19 de juny

Raemon.
 El diumenge 19 a 2/4 
d’11 del matí tindrà lloc 
l’espectacle inaugural 
de la 7a edició de l’En-
contats. Aquest any Poca 
Cosa Teatre seran les en-
carregades d’inaugurar 
la festa amb l’espectacle 
«El carreró de les brui-
xes».
 El diumenge és el dia 
on es concentra la festa 
principal, amb especta-
cles per als més petits i el 
Mercat del Conte i llibre 
il·lustrat, així com tallers 
entre altres activitats.
Com a cloenda d’aques-
ta gran festa familiar al 
voltant del món dels con-
tes, el mateix dia 19 a 2/4 
de 8 del vespre, tindrem 
el concert «Quadern de 
Bitàcola»  a càrrec de 
Reggae per Xics- The 
Penguins.

Encontats de l’any passat
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Participants a la caminada

 El passat diumenge 3 
d’abril, dins dels actes del 
50è aniversari es va  iniciar 
una caminada des de l’es-
cola Gaspar de Portolà fins 

a Santa Maria de Les Fran-
queses per a fer homenat-
ge al Lluís Garrofé.
 Un cop arribats es va 
fer un esmorzar i desprès 

es van fer uns parlament 
dirigits a l’homenatjat a 
càrrec de membres de l’es-
cola, el Club Excursionista 
del Montsec i el Sr. Paer en 
Cap Jordi Ignasi Vidal i l’al-
caldesa de Les Avellanes i 
Santa Linya.
 Un homenatge no no-
més a un dels professors 
que va inaugurar l’escola 
l’any 1971, sinó el profes-
sor que amb l’organització 
de diferents activitats pels 
més joves va ser una perso-
na a seguir i que va marcar 
a molts joves de diferents 
generacions, per la seva 
passió per la natura, l’es-
forç i constància que va de-
mostrar al llarg dels anys.

Homenatge a Lluís Garrofé en els actes del 
50 aniversari de l’Escola Gaspar de Portolà

La companyia balaguerina
Entr’Acte Teatre de Balaguer
estrena l’obra “Les Clowns”
 Aquest diumenge 
3 d’abril es va realit-
zar al teatre de l’escola 
Vedruna de Balaguer 
l’obra “Les Clowns”, un 
espectacle d’humor per 
a tota la família, de la 
companyia balaguerina 
Entr’Acte Teatre.
 Entr’Acte teatre neix 
com a associació cultu-
ral l’any 2020, després 
que un grup de pares i 
mares de l’escola Vedru-
na s’animessin a pujar 
a l’escenari per realitzar 
obres com Homes!, Mai 
trobaràs el teu príncep 
blau o Pastorets Su-
perestel. Actualment, 
compta amb prop de 40 
socis i el seu objectiu és 
promoure la cultura a 
través del teatre i la dan-
sa.
 L’obra que van repre-

Les Clowns de la companyia Entr’Acte

sentar, és una barreja de 
circ, teatre, cant i dansa, 
una combinació que va 
aconseguir treure unes 
bones rialles i fer passar 
una bonica estona a pe-
tits i grans.
 L’obra és una selec-
ció d’escenes memo-
rables del Carablanca i 
l’August, el duet còmic 
per excel·lència a les 
pistes de circ, però els 
d’Entr’Acte Teatre els 
han donat un toc més 
contemporani i desenfa-
dat.
 Després de l’obra es 
va dur a terme un tast de 
vins del Celler de Sanui 
amb gran èxit de públic. 
Els assistents van poder 
degustar un total de cinc 
vins com ara el Petit de 
Sanui, el Clos Sanui o el 
Prat d’Hores.

La tercera unitat del tren Lleida-La Pobla 
ja ha iniciat el període de proves

Trens de Lleida-La Pobla

  La tercera unitat de 
tren de la línia Lleida-la 
Pobla de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya 
(FGC) ja ha arribat a l’esta-
ció de Balaguer per iniciar 
el període de proves. A par-
tir d’ara, aquesta unitat co-
mençarà a fer circulacions 
en el tram de titularitat de 
Ferrocarrils i la previsió és 
que entri en servei comer-
cial amb passatge un cop 
finalitzat aquest període de 
proves.
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Entrega dels guardons President 
Macià a l’empresa Alemany,
Lluís Garrofé i Antoni Vall Porta

 El president de la Ge-
neralitat, Pere Aragonès; 
el conseller d’Empresa i 
Treball, Roger Torrent; el 
delegat del Govern, Ber-
nat Solé, i el director dels 
SSTT d’Empresa i Treball, 
Vidal Vidal van fer entre-
ga, el passat 22 de març, 
de la medalla al treball 
President Macià als no-
guerencs Lluís Garrofé 
nascut a Tartareu i a Anto-
ni Vall Porta nascut a Vila-
nova de la sal. També van 
fer entrega de la placa de 
Treball President Macià a 
l’empresa d’Os de Bala-
guer Alemany.
 Aquests guardons re-
coneixen persones que 
dins del món de treball ha-
gin destacat per les seves 
qualitats, mèrits personals 
o pels serveis prestats en 
benefici dels interessos 
generals. Així mateix, els 
guardons reconeixen em-
preses o organitzacions 
que hagin destacat en al-
guna d’aquestes catego-
ries: foment de la creació 
d’empreses i de l’ocupació 
de qualitat; responsabilitat 
social i corporativa; igual-
tat d’oportunitats en el tre-
ball i conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar 
i corresponsabilitat entre 
dones i homes dels tre-
balls de mercat i domèstic 

Foto del President amb els guardonats

i de cura de persones.
 En el cas d’Antoni 
Porta el reconeixement 
és gràcies al foment que 
ha fet de la integració co-
operativa en el seu cas en 
l’àmbit del cereal.
 Lluís Garrofé ha estat 
reconegut per la seva tas-
ca de mestre a diverses 
escoles de la Noguera i 
durant 25 anys a l’escola 
Gaspar de Portolà. També 
pel seu activisme extraes-
colar que va permetre que 
molts alumnes trenques-
sin barreres més enllà de 
les escoles a les que ana-
ven.
 L’empresa Alemany 
ha rebut la placa al treball 
President Macià en reco-
neixement al seu treball 
diari, amb 60 persones 
amb diversitat funcional 
de quatre entitats lleida-
tanes del Tercer sector 
amb les que la marca vol 
compartir aquest premi: 
Fundació Privada Ilersis, 
la Fundació Aspros, l’As-
sociació L’Estel de Bala-
guer i La Torxa.

S’activa de nou el servei de recollida de 
restes vegetals a particulars a la comarca

Fulletó informatiu

 El Consell Comarcal de 
la Noguera tornarà a pres-
tar a partir d’aquest 6 d’abril 
i fins al 26 d’octubre el Ser-
vei de Recollida Selectiva 
de les Restes Vegetals i de 
Poda generades per perso-
nes particulars. 
 El funcionament del 

servei serà el mateix que la 
temporada passada: reco-
llida porta a porta, cada di-
mecres (no festiu) al matí, 
i demanant-ho prèviament  
per telèfon o per e-mail.
 Un cop sol·licitat el ser-
vei dins d’aquest termini, 
les restes es poden diposi-

tar el dimarts al vespre al 
costat de la porta de casa, 
mai al costat dels conteni-
dors, sense que interferei-
xin el pas de vianants o ve-
hicles. Les bosses o feixos 
que no continguin restes 
vegetals no es recolliran 
(per exemple, terra, pedres, 
testos  i runa), com tampoc 
les restes de tales d’arbres i 
troncs, que s’han de portar 
a les deixalleries de Bala-
guer o d’Artesa de Segre.
 El servei s’ha ofert a 
tots els ajuntaments de la 
Noguera, i es prestarà als 
que a data d’avui l’han sol-
licitat: Àger, les Avellanes i 
Santa Linya, Balaguer, Bell-
munt d’Urgell, Camarasa, 
EMD de Gerb, Menàrguens, 
Os de Balaguer, Preixens, 
la Sentiu de Sió, Térmens, 
Torrelameu i Vallfogona de 
Balaguer.  

L’Ajuntament d’Àger inicia un estudi dels 
habitatges buits o en mal estat

Un habitatge de Millà que pot optar al fons

 L’Ajuntament d’Àger 
ha iniciat un estudi pels 
diferents pobles que té per 
objectiu determinar quins 
habitatges buits o en mal 
estat poden optar als fons 
Next Generation. Tot, amb 
l ’objectiu d’informar el ve-
ïnat que s’hi pugui acollir, 
perquè puguin aprofitar al 
màxim aquests fons que 
serveixen per impulsar 
la transició ecològica i la 
transformació digital.
 En concret, el consisto-
ri ha començat a treballar 
als pobles de Millà i Agulló, 
i està previst dur a terme el 
treball de camp en cadas-
cun dels nuclis que compo-
sen Àger. Una vegada hagi 
estudiat els habitatges 
existents, i s’hagi elaborat 
una base de dades amb 
aquells que poden optar 
als fons, està previst po-

sar-se en contacte amb les 
persones propietàries de 
les parcel·les i els habitat-
ges, per informar-les sobre 
tot el que poden aconse-
guir si formalitzen la seva 
sol·licitud per optar als 
Next Generation.
 L’alcaldessa d’Àger, 

Mireia Burgués, ha remar-
cat que aquesta iniciativa, 
permetrà combatre el des-
poblament rural, donarà 
vida al poble, i ajudarà al 
manteniment dels habitat-
ges particulars i farà que 
tinguin un nucli antic més 
cuidat.

Aquests premis
corresponen al 2020 
però per culpa de la 
pandèmia no s’havia 
pogut fet l’entrega
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Zona esportiva d’Àger

Des del consistori es preveu acabar les obres de la 
zona esportiva abans de l’estiu

 El municipi d’Àger ha 
iniciat aquesta primavera 
els treballs per renovar la 
seva zona poliesportiva, 
amb una inversió d’uns 

310.000 euros vinculada al 
Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya (PUOSC).
 Des del consistori pre-
veuen tenir enllestida la 

millora de la zona esporti-
va abans de l’estiu, l’època 
de l’any durant la qual la 
demanda d’espais d’aques-
ta mena és més intensa. 
Aquesta zona esportiva és 
dels anys 70 i aquesta reno-
vació servirà per adaptar-la 
a les necessitats actuals del 
municipi i de la població. 
Dins de la inversió, contem-
plem també un espai de bar 
obert per a tothom, la gstió 
del qual es treurà a concurs 
quan s’hagin acabat les 
obres.
 Igualment, i amb una 
inversió d’uns 101.000 eu-
ros finançada també amb 
el PUOSC, es renovarà el 
paviment i les xarxes de 
serveis carrer Arnau Mir de 
Tost, un dels més cèntrics, i 
que permet accedir fins a la 
Col·legiata de Sant Pere.

Àger inicia les obres a la zona esportiva i
reurbanitza el carrer Arnau Mir de Tost

Térmens estrena un nou espai 
de lleure per als infants
 La nova zona d’esbar-
jo inclou un parc de jocs, 
uns bancs en forma de 
blocs de trencaclosques 
i un tancat de fusta que 
separa l’espai de la via 
de circulació, situada a la 
plaça al costat de l’escola.  
L’actuació ha tingut un 
cost de 6.096,98 euros.
 Fins ara en aquesta 

Nou parc infantil a Térmens

plaça s’hi ubicaven uns 
aparells de gimnàs per a 
la gent gran, que seran 
reubicats en un altre es-
pai. La raó del canvi rau 
en la proximitat amb l’es-
cola: amb aquest canvi 
el consistori espera que 
els infants disposin d’un 
espai amb accessoris adi-
ents pels seus jocs.
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Trobada de campaners d’una edició anterior

El proper 16 d’abril el Castell d’Os acollirà l’acte de
clausura de l’exposició de Roswitha Heiser

 El proper diumenge 24 
d’abril tindrà lloc a Os de 
Balaguer la XXXIV Troba-
da de Campaners a Os de 
Balaguer, organitzada per 

l’ajuntament i la Confraria 
de Campaners de Catalu-
nya.
 La jornada comença-
rà a les 9 del matí amb la 

rebuda dels campaners/es 
i s’entregaran les acredi-
tacions. Serà a les 10 h a 
la Plaça de la Font que hi 
haurà un esmorzar popu-
lar amb xocolata desfeta i 
pa. Entre les 10 i les 12 h 
es farà una demostració 
de tocs des del campanar 
a càrrec dels campaners i 
campaneres i a les 12 en 
punt es farà un toc espe-
cial d’Os de Balaguer a la 
Plaça de la Font.
 Com a tradició de la 
trobada es farà una missa 
en honor als campaners/
es a les 13 h. La festa clou-
rà amb un dinar de germa-
nor al Pavelló 1 d’octubre, 
a càrrec de les mestresses 
i els voluntaris del poble.
 A part durant tot el 
matí hi haurà també la Fira 
d’Artesania i el Mercat de 

El diumenge 24 d’abril es celebrarà la XXXIV 
Trobada de Campaners a Os de Balaguer

Castell Os de Balaguer

proximitat, amb activitats 
pels més menuts per apro-
par aquesta tradició i co-
nèixer-la de ben a proper 
per aquells que la viuen 
amb passió. Les campa-
nes van ser un gran mitjà 
de comunicació: convoca-
ven amb diferents tonades 
a misses, casaments i fu-
nerals, però també alerta-
ven d’atacs enemics o in-
cendis. Una  reivindicació 
d’aquest ofici.
 A part el proper 16 
d’abril a les 18 h, el Castell 

d’Os de Balaguer serà l’es-
cenari de l’acte de clausu-
ra de l’exposició de l’ar-
tista alemanya Roswitha 
Heiser, establerta des de 
fa anys a Sant Llorenç. A 
les 18 h es farà la presen-
tació del llibre “Roswitha 
Heiser. Pintura 1980/2021”, 
a càrrec de Dolors Do-
mingo Rubies. També es 
farà un concert “Cançons 
a l’aire lliure” de l’autor 
Jonas Körter i les veus i 
instruments a càrrec de 
Jonas & Kerstin Körter.
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Torna la processó de Divendres 
Sant amb la Confraria dels Dolors 
i els Armats del Sant Sepulcre

 Divendres 15 d’abril, 
a partir de les 5.30 h de 
la matinada, les tropes 
romanes recorreran els 
principals carrers de Ba-
laguer amb el tradicional 
Viacrucis que, com cada 
any, s’iniciarà a la part bai-
xa de l’escalinata del Reial 
Santuari de Sant Crist. 
Una vegada finalitzat el Vi-
acrucis, els Armats faran 
una visita a les diferents 
residències geriàtriques 
de la ciutat.
 A partir de les 22 ho-
res tindrà lloc l’inici de la 
processó del Sant Sepul-
cre. La sortida serà des de 
l’església de Sant Josep, 
la seu de la Confraria. El 
recorregut anirà del carrer 
Miracle, Plaça Mercadal, 
Passeig de l’Estació, Pla-
ça de la Sardana, c/ Bar-
celona, c/ Sant Crist, c/ Ur-
gell, Pont de Sant Miquel, 
c/ del Pont, c/d’Avall, Pla-
ça Mercadal i tornada al c/ 
Miracle. Durant el recor-
regut podran escoltar-se 
les tradicionals “saetas” i 

Imatge d’un moment de la processó

una pluja de pètals anirà 
acompanyant la proces-
só. L’estació de penitència 
tindrà una durada d’apro-
ximadament dues hores.
 Enguany la confraria 
guarnirà el carrer Miracle 
amb diferents banderoles 
que faran referència a la 
Mare de Déu dels Dolors 
i també desplegarà, a la 
façana de l’església, una 
gran imatge que contem-
plarà els titulars protago-
nistes de la processó.
 La Confraria dels Do-
lors i els Armats del Sant 
Sepulcre demanen als 
veïns i veïnes que enga-
lanin llurs balcons amb 
faldons de color blanc o 
vermell, des de Diumenge 
de Rams fins Diumenge 
de Resurrecció. Dijous i 
Divendres Sant al matí 
es podran visitar els pas-
sos de la Mare de Déu del 
Dolors, del Crucificat i del 
Sant Sepulcre, a l’església 
de Sant Josep, i fer dona-
tius per la compra de les 
flors dels passos.

Una de les obres exposades

L’escriptor balaguerí Pere Esteve presenta 
el dia 22 d’abril la seva quarta novel·la

Pere Esteve amb la seva nova novel·la

 El divendres dia 22 
d’abril a les cinc de la 
tarda i en la sala de plens 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, l’escriptor 
balaguerí Pere Esteve i 
Yusta presentarà la que 
és la seva quarta novel-
la titulada “En el nom de 
Déu”. Aquest thriller és el 
primer d’una trilogia de 
suspens. La primera part 
tracta de la cobdícia d’uns 
servidors de Déu. Un col-
leccionista d’art sacre 
sense escrúpols. Un ex-
policia amb desig de ven-
jança. Uns assassinats 
que clamen justícia. Una 
història d’amor que neix 
a raó d’una mort. Tota 
aquesta trama es viu a la 
Barcelona de finals del 
2004, on la Policia Naci-
onal espera en el termini 
d’un any, el seu relleu pel 

cos dels Mossos d’Esqua-
dra. A la finalització de la 
presentació que correrà a 
càrrec del Sr. Miquel Aige 

Donés i del Sr. Josep Llu-
ís Bonet Juárez se servirà 
unes copes de cava entre 
els presents. La novel-
la la podreu trobar com 
sempre en les llibreries 
de Balaguer, la Noguera, i 
Nobel, i també en la plata-
forma d’Amazon.

 La Fundació Margueri-
da de Montferrato va pre-
sentar el passat 1 d’abril, 
l’exposició una nova expo-
sició titulada “Una utopia 
subterrània” d’Olga Olive-
ra-Tabeni que estarà oberta 
fins el 29 de juliol de 2022.
 La mostra dóna visibili-
tat al paisatge que transita 
des de la neutralitat docu-
mental i, alhora, des de 
l’emoció artística mitjan-
çant l’atenció i l’acció als 
diversos elements que el 
configuren.

La presentació es farà 
al Consell Comarcal de 
la Noguera

Nova exposició a la Fundació Marguerida 
de Monferrato d’Olga Olivera-Tabeni
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La companya The Feliuettes al 
Teatre aquest divendres 8 d’abril
 El Teatre Municipal 
de acull aquest diven-
dres 8 d’abril a les 21 
hores l’espectacle Ake-
larre, a càrrec de la com-
panya The Feliuettes, 
dins del cicle A escena. 
Aquesta obra s’havia de 
presentar el passat 11 de 
març, però es va haver 
d’aplaçar per malaltia 

The Feliuettes al Teatre

d’una de les actrius.
 Un retorn al cabaret 
més genuí, amb músi-
ca, gamberrisme, rei-
vindicació, comèdia i 
autoparòdia. L’objectiu, 
és reivindicar la figura 
de Núria Feliu, fent-li un 
homenatge a través de 
les peces musicals que 
estructuren la trama.

Targetó de la presentació del llibre

L’autor pretén aportar al lector unes curiositats de 
la ciutat algunes una mica indiscretes i tot

 El proper divendres 22 
d’abril, vigília de Sant Jordi, 
a les vuit del vespre a la sala 
d’actes de la Paeria tindrà 
lloc la presentació del llibre 

“Curiositats del Balaguer 
d’abans i d’ara” escrit per 
Joan Arjona. L’acte comp-
tarà amb la presència del 
Paer en cap de la ciutat Jor-

di Ignasi Vidal,  de Francesc 
Guillaumet, director del dia-
ri La Mañana i l’autor. 
 El llibre amb més de 250 
pàgines i 500 fotografies, 
descriu un munt de notí-
cies, històries, anècdotes, 
curiositats, personatges... 
Tot un trencadís de tastets 
i descobertes que van des 
de les grans històries a les 
coses més senzilles i des-
conegudes,  de l’àmbit de 
les celebracions, esdeve- 
niments, desgràcies i cala-
mitats fins al descobriment 
de les interioritats del dia a 
dia de la gent del carrer.
 Joan Arjona, és l’autor 
de d’altres llibres com Bala-
guer educa, La Noguera un 
entorn per descobrir,  Llei-
da mosaic de patrimonis, 
25 anys de pedagogia viva, 
Guia de sortides pels canals 
d’Urgell.

Nou llibre del balaguerí Joan Arjona
“Curiositats del Balaguer d’abans i d’ara”
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O P I N I Ó

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

 Farà uns dies que 
aquell xicarronet de la 
cueta, que varen tenir de 
vicepresident del Gobier-
no, amb tota la esceno-
grafia que es muntava 
per voler demostrar que 
no era de la tan citada 
“casta”, que en altres 
temps sempre tenia en 
boca ell i elles, per criti-
car-la. Quan van pujar al 
Gobierno la paraula va 
desaparèixer del seu vo-
cabulari mitinesc, i van 
optar per una suau opo-
sició per marcar territori 
massa vegades mostra-
da i que ningú en fa cas, 
i així encara avui anem 
tirant.

 El bon noi ara sen-
se cueta, es dedica a 
altres deures, i diu que 
no tenint obligacions de 
Gobierno, sí que podrà 
dir veritats. Espero amb 
vertaderes ganes llegir el 
que dirà. Per tot l’escrit 
podeu comprendre que 
la meva estima del perso-
natge és igual a res. Tots 
aquells que prediquen 
i pregonen quelcom no 
comprovat son perillo-
sos, han estat uns mals 
lectors que s’han enlluer-
nat en unes possibilitats 
teòriques que els poden 
anar bé a ells. I com de 
rucs no en tenen res se 
les fan seves. I bon profit 

que els hi fa.
 No en dirà cap de ve-
ritat pel bé dels seus que 
continuen cobrant d’on 
cobrava ell. I enfront té un 
home molt “guapo” amb 
una llengua que la sap fer 
anar com una “soriaque” 
de carreter. I tot fa pensar 
que ens podem seure es-
perant el que pugui dir.
 I parlant d’aquest 
home, quasi era una in-
vitació per no parlar de 
res més, però tenim tants 
problemes que es van 
enquistant per no aten-
dre’ls al seu dia, que ja 
veurem si hi haurà solu-
ció mig agradosa per la 
gent. I tanta gent assegu-
da com a ministras i mi-
nistres treballant a dojo 
hi haurà solució per a tot 
i sobrarà temps.
 A molts dels proble-

mes els hi donarem el 
nom d’Ucraïna, i serà 
en part mentida, i en un 
altra més gran certa del 
tot. Però el que ha fet el 
Sr. Putin és una salvatja-
da que no té nom. Però 
de segur que no s’han 
respectat uns tractes que 
hi va haver, i es van donar 
per bons. Dic algú per no 
dir noms, que en tenen, 
que en aquests moments 
estan callats i fregant-se 
les mans amb una mitja 
rialla a les seves boques.
 Rússia, des de 1223 
al dia d’abans de fer el 
que veiem, ha estat en 
14 guerres mal compta-
des per defecte no per 
excés. Em diuen que per 
Internet es pot visitar el 
Museu Rus de Màlaga. 
En dos d’elles, una guer-
ra civil es podria dir entre 

Blancs i rojos, i que varen 
guanyar aquets darrers. I 
la dita Guerra Patriótica 
contra la Alemanya de 
Hitler, es conten 36 mili-
ons de russos morts. Da-
vant d’aquets números, 
per ells, el que ara passa 
és una nimietat. Ja deia 
Stalin que “Una mort és 
una desgracia, cent mil 
morts és una estadísti-
ca”.
 Allà tot ha canviat i 
tot segueix igual. Com 
aquí. Però amb més cor-
rupció. Una gegantina 
corrupció que no podem 
tenir aquí pel que som i 
el que tenim, en territori 
i circumstàncies, però 
molts prou la desitjarien, 
això sí, amb més discre-
ció, més educada, més 
“comercial”. Ara que vin-
gui la Pau.

Comunicat
Comissió Organitzadora Posa’t la Gorra Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Des dels seus inicis 
l’any 2016 el Posa’t la gor-
ra Balaguer ha tingut com 
a objectiu principal la llui-
ta contra el càncer infantil 
i juvenil. La comissió or-
ganitzadora de Balaguer, 
sempre ha apostat per 
destinar part de la recap-
tació a la investigació 
contra aquesta malaltia a 
diferencia d’altres “Posa’t 
la gorra” organitzats per 
AFANOC.
 És per això que ens 

sap molt greu anunciar 
que aquest ha estat el mo-
tiu del trencament de la 
nostra col·laboració amb 
AFANOC degut a la ne-
gativa d’aquesta associ-
ació a destinar part de la 
recaptació que Balaguer 
assoleix a la investigació.
 Després de diferents 
contactes amb la junta 
d’AFANOC i davant la rea-
firmació per part d’aques-
ta de voler la recaptació 
íntegra per la seva asso-

ciació, ens hem vist obli-
gats a trencar la nostra 
col·laboració i a suspen-
dre la festa que enguany 
havíem de fer al mes de 
maig.
 Després de reunir-nos 
en comissió i valorar els 
pros i contres, des de la 
comissió organitzadora 
de Balaguer hem decidit 
de seguir amb la festa 
modificant-ne el nom i el 
lema per seguir ajudant a 
tots els nens i nenes i les 
seves famílies que els ha 
tocat viure aquesta malal-
tia i a tots aquells que, per 
desgràcia, ho faran en un 
futur.

Per això us volem anunci-
ar que al maig del 2023 el 
Posa’t la gorra Balaguer 
passarà a dir-se Fira dels 
somnis pel càncer infan-
til i el nostre lema serà 
“Investigació d’avui salut 
per”.
 La recaptació anirà 
íntegrament destinada a 
l’Institut de Recerca de 
l’hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona (VHIR) amb 
el que fa ja anys que es-
tem col·laborant i que 
tants bons resultats ha 
estat donant en la recerca 
de dianes terapèutiques 
contra aquesta malaltia.
 Al mateix temps us 

volem encoratjar a seguir 
participant per aconse-
guir de nou que la festa 
contra el càncer infantil 
que engegarem a Bala-
guer el maig de 2023, amb 
un altre nom però amb un 
mateix objectiu, torni a 
esdevenir, com ho ha es-
tat fent aquests
darrers anys gràcies a tots 
i cadascun de vosaltres, 
una festa solidària de re-
ferència a nivell de Cata-
lunya.

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

Indesinenter
Regal d’infant

També la veu, els ulls,
el rostre o el cabell,
les mans, un gest o la mirada,
em diuen perfecció.
Un bes, l’adéu
al llindar del col·legi.
Descriure el món
amb tots els seus colors.
El port, la traça,
el foc de les paraules.

Percebre el vast
alè d’estiu, el gir del sol,
la llum en cada mot.
Llegir els ocells, 
les flors més primerenques. 
Fer que les coses,
es tornin naturals tan sí com no.
Saber-la a prop. 
Mirar la perfecció i ella tot junt,
una mateixa cosa.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Quan era un nen, l’Oli-
ver Bou destacava en l’es-
criptura de cartes d’amor 
per als seus companys 
de classe. Ara, a la cin-
quantena, s’ha convertit 
en escriptor de gran èxit 
de novel·la negra i co-
lumnista, i un d’aquells 
antics companys, el Pere, 
li demana que escrigui en 
nom seu unes cartes adre-
çades a la Roxana Segar-
ra per enamorar-la. Ella, 
una editora de prestigi, 
encara ho vol tot però no 
necessita res. Capaç de 
fer-se creure a ella matei-
xa el que vulgui, sempre 
trobarà raons per fer el 
que decideixi fer, però no li 
resultarà fàcil trobar el ve-
ritable camí quan la vida 
la posa a prova. Les cartes 
serveixen d’excusa per 
enllaçar els tres personat-
ges, una novel·la que parla 
de la bellesa interior de les 
persones, de la concepció 
de l’amor i de la i de la im-
portància de les missives 
escrites.
 Roxana sap que el 
Pere no podria haver escrit 
les cartes que va rebre, i al 
final aconseguirà trobar 
l’escriptor que era darrere 
de l’amor que transmetien 
els missatges.

 Phénix ha criat sola 
els seus dos fills: una noia 
amb nom d’ocell, Paloma, 
per donar-li ales, i un noi 
amb nom de fera, Loup, 
per donar-li urpes. Però, 
com saber què necessi-
taran els fills al llarg de la 
vida?
 Amb una estranya 
barreja d’amor i distàn-
cia, Phénix ha volgut edu-
car-los no com van fer-ho 
els seus pares: ella era 
aleshores una nena en-
cantadora i guapíssima, 
que havia de cantar en fes-
tes i reunions socials i que 
encara es deia Éliette. I va 
haver d’allunyar-se d’ells. 
Per renéixer.
 La novel·la arrenca 
quan Loup ingressa en un 
centre de menors i Phénix 
ha de comunicar-ho a Pa-
loma, amb la qual fa deu 
anys que no ha tingut con-
tacte. 
 El cel per sobre del sos-
tre,  està tenyida d’una cer-
ta foscor però l’escriptura 
de Nathacha Appanah -po-
ètica, ferotge, espurnejant- 
ens mostra el sorgiment 
de sentiments fondíssims 
i ens amara de la tendresa 
insondable que relliga una 
família més enllà dels con-
flictes i les dificultats.
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La vida autèntica
Autor: Montse Barderi
Gènere: Novel·la

 Un conillet intenta de-
mostrar a uns gossos es-
cèptics que compleix tots 
els requisits per ser inclòs 
al seu llibre. Li agrada 
córrer darrere d’una pilo-
ta? Li agrada que el gra-
tin darrere de les orelles? 
Quan neda, ho fa com un 
gosset? El protagonista 
respon a un incisiu qüesti-
onari que abasta multitud 
de credencials canines, i 
quan no ho veu clar, inten-
ta subornar els seus inter-
locutors amb unes galetes 
irressistibles. Tanmateix, 
hi ha alguna cosa més en 
joc: el que realment comp-
ta no són les aparences 
sinó l’interior.
 L’humor més fresc 
i l’absurd es troben en 
aquest àlbum sobre els 
gossos i el seu comporta-
ment, que aborda qües-
tions com la identitat, la 
comunitat i la inclusió. 
Un gran missatge que no 
ha de passar per alt, i que 
converteix el llibre en una 
lectura doblement entre-
nyable.
 Tant el text, concís i 
ple de frases interrogati-
ves, com el dibuix, de traç 
espontani i gruixut, tenen 
la seva gràcia, obtenint un 
llibre força interessant.

El cel per sobre del 
sostre
Autor: Nathacha Appanah
Gènere: Novel·la

Aquest llibre és de 
gossos
Autor: J. Hendersson
Gènere: Infantil (+5)
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Sis de sis punts i el CF Balaguer es col·loca 
líder del grup 7 de la Fase d’Ascens 

Alineació contra la Seu d’Urgell amb els nens de futbol base

 6 de 6 i líders de grup 
7  2 victòries en els dos 
primers partits col·loquen 
al Balaguer líder davant del 
seu perseguidor l’Artesa de 
Lleida, únics equips que 
han sumat dos victòries, 
per la diferència de gols. 
 En la primera jornada 
els balaguerins rebien a la 
revelació de la temporada, 
la Seu d’Urgell, en un par-
tit on els locals van ser do-
minadors des del principi 
fins al final deixant el partit 
sentenciat a la primera part 
amb gols de Mikel i Mar-
cos per partida doble. El 
partit es va disputar davant 
d’unes 600 persones que 
van respondre molt bé a la 

Una jugada del partit contra l’Artesa de Segre

insistència del club en om-
plir el Municipal, fent partí-
cips a gran majoria de nens 
del futbol base. 
 La segona victòria va 
ser en el derbi comarcal 
davant l’Artesa de Segre. 
La visita en un camp on en-
cara ningú coneixia la vic-
tòria aquesta temporada, 
el partit de lliga regular va 
acabar amb empat a u, es 

va ficar més difícil pel ba-
laguerins, que al minut 28 
es quedava amb un home 
menys després de l’expul-
sió a Marc per doble targeta 
groga. L’expulsió va arribar 
just quan el Balaguer esta-
va millor en el partit, ja que, 
els primers 15 minuts van 
ser de domini Artesencs on 
Alfred va evitar que s’avan-
cessin al marcador. La bona 
defensa balaguerina i un 
Alfred estel·lar, que va sal-
var al seu equips amb unes 
molt bones parades, van fer 
que el gol del juvenil Levi, 
al 72, dones la victòria al 
balaguerins i trencar així la 
bona ratxa local de l’Artesa 
de Segre. 
 Resten 3 partits de la 
primera, on el Balaguer és 
desplaça a Torrefarrera el 9 
d’abril a partir de les 17:00h i 
a Artesa de Lleida l’1 de maig 
també a partir de les 17:00 i 
rep la visita de l’Alpicat el dia 
24 d’abril a les 17:00h. 

En la primera jornada els 
balaguerins rebien a la 
Seu d’Urgell, equip
revelació de la temporada

Foto de grup dels participants

 El pavelló Impacsa 
de Balaguer va ser l’es-
cenari el passat dissabte 
2 d’abril del Campionat 
territorial de bàsquet de 
la Federació ACELL, per a 
persones amb discapaci-
tat intel·lectual. Enguany 
s’arribava a la 30a edició 
de la trobada, essent un 
referent de l’esport i l’in-
clusió a Balaguer i pro-
víncia.
 En la trobada hi van 
participar una vuitantena 
d’esportistes de la provín-
cia, com el Club Esportiu 
l’Estel amb divuit espor-
tistes, que juntament 
amb l’ACELL és un dels 
organitzadors.
 Una jornada en la 
qual no es van disputar 
les de proves individuals 
i adaptades com era ha-
bitual, però sí una com-
petició entre els diferents 

Balaguer acull el Campionat 
territorial de bàsquet de la
Federació ACELL

clubs per nivells, en fun-
ció de les capacitats intel-
lectuals i motrius dels es-
portistes.
 Aquest campionat 
compta amb la col-
laboració d’àrbitres de 
la Federació Catalana 
de Bàsquet; del Club 
Bàsquet Balaguer amb 
persones voluntàries  i 
administracions com la 
Diputació de Lleida, la 
Paeria i el Consell Comar-
cal de la Noguera; i el su-
port del Consell Català de 
l’Esport i el Club Esportiu 
l’Estel.

Enguany s’ha arribat a  
la 30a edició de la
trobada i s’ha tornat a 
celebrar desprès de la 
pandèmia



17<<E S P O R T S

Antoni Carreño guanyador del
Torneig de Primavera a Menton
 El tenista balaguerí 
Antonio Carreño acon-
segueix guanyar la final 
del torneig de primera 
categoria de Menton 
(França), de +85 anys. 
A quarts de final va gua-
nyar al suec Roul Per 
Gunnar Rohlsson. En 
semifinals va guanyar a 
l’italià Enrico Nava, i a 

Antoni Carreño 

la final es va trobar amb 
tota una llegenda del 
tennis mundial, el fran-
cès Henri Crutchet, nu-
mero 1 del món de +90, 
però que va disputar el 
campionat de +85. 
 Els 700 punts del 
campionat han situat a 
Carreño en el numero 15 
del mon i 8è d’Europa.

Cartell de la jornada

Els clubs esportius i l’àrea d’esports de la Paeria, 
uneixen esforços per organitzar aquesta  trobada

 El proper diumenge 10 
d’abril els clubs esportius 
de la ciutat i l’àrea d’es-
ports de la Paeria de Ba-
laguer organitzaran una 

trobada d’entitats en base 
a passar una jornada es-
portiva i saludable amb la 
possibilitat de compartir i 
gaudir de diferents disci-

plines esportives.
 Una manera de retre 
un homenatge a l’activitat 
física i l’esport i els infi-
nits recursos que ens han 
donat a la població com a 
mètode de lleure, d’oci i de 
salut per vèncer aquests 
dos anys de pandèmia.
 Un segon objectiu, és 
el de celebrar el dia mun-
dial de l’activitat física i 
l’esport, promocionant 
una vida saludable una 
vida activa i la necessitat 
de prevaldre en uns hàbits 
de vida saludable que aju-
den a previndre infinitat de 
malalties, que es celebra a 
nivell mundial el 6 d’abril.
 Al mateix temps aques-
ta trobada servirà per 
plasmar la gran diversitat 
d’oferta esportiva i de lleu-
re que s’organitza a la nos-
tra ciutat.

Aquest diumenge Balaguer celebra el Dia 
Mundial de l’activitat física i l’esport
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Anuncis breus classificats
B R E U S

VARIS
-----------------------------------
ANTICS BALAGUER 
del carrer Urgell, 10,  
serà present a Fira 
Q Balaguer i la Dra. 
Montse Palacín oferirà 
un taller de tècniques 
de rejuveniment. Raó: 
625303190.
-----------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges de totes 
les marques, àlbums 
de cromos, postals, fo-
tos antigues, còmics, 
llibres antics, progra-
mes de cine, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextric, co-
berteries de plata, joies 
d’or. Raó: 676803205.
-----------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
TRASPÀS, botiga de 
roba infantil a Bala-
guer, per no poder 
atendre. Equipada i 
en ple funcionament. 
Demanar informació 
del traspàs: 973450555.
-----------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos 
i places d’aparca-
ment. Raó telèfon: 
973443800.
------------------------------------
LLOGUER LOCAL al 
c/ Girona de Balaguer, 
de 32 m2. Amb aigua i 
llum. Té porta d’alumi-
ni, vidre i també reixa. 
Telèfon informació: 
973450555.
-----------------------------------

TREBALL 
-----------------------------------
S’OFEREIX dona amb 
titulació sociosanità-
ria, per dutxar gent 
gran, acompanyament, 
donar medicacions o 
donar sopars. Raó: 
671631935.
------------------------------------
PROFESSORA nativa
d’anglès dona clas-
ses de conversa. Raó: 
650422582.
------------------------------------
ES PRECISA cambrera 
per cafeteria/gekate-
ria. Interessades dei-
xar podeu passar per 
portar el Currículum 
al Passeig de l’Estació, 
29 de Balaguer. Raó: 
628521768.
-----------------------------------

MOTOR 
-----------------------------------
VENC DOS MOTOS. 
Una Yamaha DT80LC, 
gasolina. També Mon-
tesa Impala. Les dos 
en perfecte estat. Parti-
cular. Raó: 606338719.
------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

LLOGUER LOCAL COMERCIAL
c/ Girona, de 32 m2.
Amb aigua i llum.

Porta d’alumini, vidre i reixa.

Raó: 973 450 555

Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar al c/ 
Sant Lluís, 36-38 en-
tresol de Balaguer. 
Trucant al  telèfon 
973448273 o bé des de 
la nostra pàgina web 
www.revistagroc.com
------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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Horari d’autobusos
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
18.50 “ dis. + dmge
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35 “                           divendres
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                           dsbt. mercat

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI 
06.45 dissabte i diumenge 
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
15.15  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
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 16/03/2022.

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
05.40 (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
05.14 (4) 05.40
06.20 (1) 06.46
07.47 (4) 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.

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 25/03/22.

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 Crist, 11 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 

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 31 de març a les 8 de la tarda del 7 d’abril MARCH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 7 d’abril a les 8 de la tarda del 14 d’abril ALDAVÓ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 14 d’abril a les 8 de la tarda del 21 d’abril DOLSET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 d’abril a les 8 de la tarda del 28 d’abril SALA
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