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Sumari
En Portada

Fira Q a Balaguer

-------------------------------------------------------------------------------Fira Q Balaguer es celebrarà els propers dies 30
d’abril i 1 de maig, amb l’assistència de més d’un
centenar d’expositors i un ple total.
Fira Q seguirà apostant pels sectors econòmics
de la ciutat com són: el producte de proximitat,
l’habitatge i la construcció, el comerç i els serveis,
la restauració i l’oci i el sector de l’automòbil, ubicat aquest últim en una carpa annexa al pavelló
firal.
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>>BALAGUER
# Torna Fira Q amb a Balaguer, amb els principals sectors de la ciutat
Es celebrarà els propers dies 30 d’abril i 1 de maig, amb l’assistència
de més d’un centenar d’expositors i un ple total
# El programa “de la mà” es posa de nou en marxa a Balaguer
Un servei gratuït que ofereix l’Àrea d’Afers Socials
#L’Àrea de Joventut i l’Associació de Joves BLG organitzen de nou la Fira J
En aquesta nova edició canvia el format que passa a ser de dos dies, el divendres 29 i el dissabte 30 d’abril. A
més també s’amplia l’oferta de música de diferents estils per tal de poder arribar a més joves
# Aplec Santa Maria de les Franqueses el proper diumenge 8 de maig
L’Aplec serà també un aplec sardanista coincidint amb la capitalitat de la sardana Balaguer 2022
>>COMARCA
# La Noguera commemora el Dia Internacional del Poble Gitano
La Paeria de Balaguer i el Consell Comarcal van organitzar un acte cultural per visibilitzar les discriminacions i el rebuig que reb el col·lectiu
# Campanya del SIAD “Prou estereotips absurds”
Aquesta campanya va adreçada a infants i adolescents
# Bellcaire d’Urgell celebrarà aquest diumenge 1 de maig el seu primer Aplec de la Sardana
La trobada sardanista tindrà lloc en el Camp Municipal d’Esports i comptarà amb la cobla Vents de Riella
d’Agramunt en la interpretació de les sardanes
# Els alumnes de l’Escola Joan Ros de Menàrguens fan una visita turística per Balaguer
Una manera diferent de veure i passejar per Balaguer, i conèixer una mica més de la població que tenen a
la seva vora amb molta història
# L’escola de Térmens estrena un nou pati
En el projecte han col·laborat la comunitat educativa: mestres, famílies
i l’AFA. L’acció ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Térmens
# Oberta la temporada del projecte “cultiva’t horts comunitaris”
Hi participaran 7 famílies de l’anterior temporada, i altres 3 que s’incorporen enguany. També es mantenen les dos parcel·les terapèutiques
>>CULTURA
# La Colla Gegantera i Grallera presenta un llibre sobre els gegants de la ciutat
Amb fotografies, dibuixos, mides i pesos els gegants i gegantons de la nostra ciutat. També conté unes petites
narracions, amb tocs històrics i a la vegada adaptats a la realitat que ha envoltat i envolta Balaguer
# Balaguer posa a la venta el disc de la capitalitat de la Sardana 2022
Es tracta d’un CD amb 16 sardanes interpretades per la Bellpuig Cobla a la venta a l’Oficina de Turisme
>>ESPORTS
# El Club d’Escacs Balaguer participa al campionat de Catalunya per edats
Entre el 9 i el 14 d’abril es va celebrar el Campionat de Catalunya
d’Escacs d’Edats a l’hotel Palas Pineda a Vila-Seca (Tarragonès)
# Antoni Carreño continua imbatible aquesta temporada
La passada setmana es va imposar al Campionat de Saragossa
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Balaguer torna a obrir les portes de Fira
Q amb els principals sectors de la ciutat
El saló de l’automòbil km
i gerència, el Dolç de
Balaguer i la jornada
sobre energia renovable
són les principals
novetats d’enguany
Fira Q Balaguer es celebrarà els propers dies 30
d’abril i 1 de maig, amb
l’assistència de més d’un
centenar d’expositors i un
ple total.
Fira Q seguirà apostant
pels sectors econòmics de
la ciutat com són: el producte de proximitat, l’habitatge i la construcció, el
comerç i els serveis, la restauració i l’oci i el sector de
l’automòbil, ubicat aquest
últim en una carpa annexa
al pavelló firal.
Un any més Fira Q no
tancarà als migdies i oferirà concerts i audicions per
tal d’oferir al visitant una
estada ben agradable on
compartir l’àpat del migdia. Un àpat conduït per
l’associació gastronòmica
Gastrobar de Balaguer. El
sector de restauració i oci,
a part de presenciar l’elaboració de diferents receptes a mans dels principals
cuiners de la nostra ciutat,
també es celebrarà el VI
Concurs de Cuina. Aquest
s’ha convertit aquest any

Fira Q del 2019

Presentació de Fira Q

L’any passat Fira Q es va fer en format virtual degut
a la pandèmia. Enguany es mantindrà la web
firaq.cat per poder visualitzar algunes de les
demostracions que es faran durant la Fira
en una altra de les novetats
ja que es pretén fer un concurs de cuina dolça i crear
un producte com a marca
de ciutat.
Com ja és tradició,
la Mostra de Coques de
recapte i samfaina de la
Noguera, amb diferents
forners que presentaran
cadascú la seva coca, organitzada un any més per
la Societat Gastronòmica
i Cultural del Comtat d’Urgell.
Enguany també hi seran presents les jornades
d’apicultura, organitzades
pel departament d’Agricul-

tura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat i l’associació d’Apicultors Lleidatans, amb el tradicional concurs de Mels,
que s’ha convertit en una
jornada de referència dins
el sector apícola, i que tindrà lloc el dissabte durant
tot el matí.
L’objectiu de Fira Q Balaguer és convertir el pavelló durant aquell cap de
setmana en un gran aparador on s’hi resumeixi tot el
contingut econòmic de la
ciutat i també de l’entorn,
avalada per les millors firmes expositores dels diferents sectors que presentaran les darreres novetats.
En la vessant més comercial, Fira Q seguirà presentant 4 desfilades professionals, amb les millors
firmes comercials que un
any més seran presents a
la zona de comerç i serveis.
En el mateix espai però
en l’altra franja d’horaris,
podrem presenciar noves
plataformes web amb tecnologia 3D, xerrades de salut i benestar, entre altres.
Tota la programació al web
firaq.cat

PROGRAMACIÓ FIRA Q
DISSABTE 30 D’ABRIL
10.00 h. Obertura Fira Q.
10.00 h. Inauguració XIV Jornada Tècnica de la Mel.
Lloc: sala A, altell del pavelló.
10.00 h. Inauguració de la Jornada: La transició
energètica, una oportunitat d’especialització per a
la millora de la competitivitat territorial.
10.30 h. Inici de les activitats, tallers o presentacions
en els diferents espais de demostració de cada sector. Vegeu programa detallat per sectors.
11.00 h. Inauguració oficial de Fira Q, a càrrec del Sr.
Jordi Torrades i Aladrén, director general del departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya,
acompanyat per l’Il·lm. Sr. Jordi Ignasi Vidal, paer
en cap de la ciutat i la resta d’autoritats convidades.
Lloc de trobada davant la porta del pavelló Inpacsa.
11.00 h. Sortida del trenet turístic “anem a la Fira”
des de la parada de la plaça Pau Casals. Servei gratuït. Places limitades. Gratuït.
13.30 h. Lliurament de premis XIII concurs “Reina de
Mels” i cloenda de la Jornada de la Mel a càrrec de
l’Il·lm. Sr. Jordi Ignasi Vidal, paer en cap de Balaguer. Lloc: sala A, altell del pavelló.
14.00 h. Concert en format acústic a càrrec de Brau
Lee and Ben Ji, amb ritmes de soul, blues, jazz i
rock’n‘roll, amb un repertori molt variat a l’espai del
bar de la Fira, dins el sector de la Restauració i l’Oci.
16.30 h Continuació de les activitats, tallers o presentacions en els diferents espais de demostració
de cada sector. Vegeu programa detallat.
17.00 h. Sortida del trenet turístic “anem a la Fira”
des de la plaça del Mercadal. Servei gratuït. Places
limitades. Gratuït.
20.30 h. Tancament de la Fira Q.
00.00 h. 5a Fira J Balaguer. Nit jove al pavelló del
Molí de l’Esquerrà.
Entrada gratuïta. Ho organitza: àrea de Joventut.
Hi col·labora: Associació Joves BLG.
DIUMENGE 1 DE MAIG
10.00 h. Obertura Fira Q.
10.30 h. Inici de les activitats, tallers o presentacions
en els diferents espais de demostració de cada sector. Vegeu programa detallat.
11.00 h. Sortida del trenet turístic “anem a la Fira”
des de la plaça del Mercadal. Servei gratuït. Places
limitades. Gratuït.
13.00 h. Lliurament dels premis als millors estands
de cada sector, a càrrec de l’Associació de Comerciants de Balaguer ACB amb l’assistència del Sr.
Manel Llaràs, president de PIMEComerç Lleida. A
l’espai de demostracions del sector de l’habitatge i
la construcció.
14.00 h. Actuació de la cantant i actriu Aina Balasch,
amb una veu que es passeja per tots els estils musicals, des del “twist” fins al “Bella Ciao”. A l’espai del
bar de la Fira, dins el sector de la Restauració i l’Oci.
17.00 h. Continuació de les activitats, tallers o presentacions en els diferents espais de demostració de
cada sector.
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El sector de l’Habitatge i la Construcció
presenta el projecte Energy-Hub-Lab
Dissabte al mati al sector de l’Habitatge i la Construcció es farà la jornada i
presentació del projecte
Energy-Hub Lab, liderada
pel nou projecte que està
engegant el CEI Balaguer
amb la Diputació de Lleida.
Una jornada que es presenta com una de les principals novetat de l’edició
d’enguany. A més a més
de la presentació d’aquest
projecte hi haurà una sèrie
de ponències, dos de les
quals les duran a terme
dos expositors que formen
part del sector d’habitatge i
construcció.
Aquesta jornada tindrà

Sector Habitatge i Construcció

lloc durant tot el dissabte
al matí i la resta d’hores,hi
haurà xerrades sobre tècni-

ques de pintures, sobre la
importància del bon descans...

La mel estarà present un any més amb
el XIII Concurs de mels “Reina de Mels”
Dissabte a l’altell del
pavelló es farà la XIV Jornada tècnica de la Mel, organitzada pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya i
l’Associació d’Apicultors
lleidatans.
En aquesta edició es
durà a terme e, XIII Concurs
de mels “Reina de mels”
Fira Balaguer. La jornada és
gratuïta però cal inscriure’s
prèviament al web www.ruralcat.gencat.cat

Sector Habitatge i Construcció

PROGRAMACIÓ FIRA Q
DIUMENGE 1 DE MAIG
17.00 h. Sortida del trenet turístic “anem a la Fira” des
de la plaça del Mercadal. Servei gratuït. Places limitades. Gratuït.
18.00 h. Acte oficial de cloenda de Fira Q, a càrrec de
l’Il·lm. Sr. Joan Talarn i Gilabert, president de la Diputació de Lleida, recorrent els diferents espais firals,
acompanyat per l’Il·lm. Sr. Jordi Ignasi Vidal, paer en
cap de la ciutat i la resta d’autoritats convidades.
18.30 h. Espectacle gastronòmic VI Concurs de cuina
“De la terra al plat”, convertit enguany amb el Dolç
de Balaguer. Amb l’assistència del Sr. Miquel Guarro, reconegut “Xef Pastisser, director de pastisseria
del Grup Hofmann i Assessor Internacional. Va ser la
cara del canal Cocina, presentant dolços que sempre
surten bé, on ensenyava a preparar receptes tradicionals però sempre amb el seu gir innovador. Comptarem també amb un gran jurat qualificador que estarà
compost per forners i pastissers de la ciutat, i altres
noms del món de la cuina i pastisseria.
20.30 h. Tancament de Fira Q.
Durant els dos dies, a l’espai de la Mostra Nacional
de Coques organitzada per l’Associació Gastronòmica i Cultural del Comtat d’Urgell, podreu assaborir
les millors coques de la Noguera i participar en interessants sortejos.
També, durant els dos dies de la Fira, en dues franges
horàries, al matí d’11.00 h a 14.00 h i per la tarda de
17.00 h a 20.00 h tindrem el Tren Turístic per tal d’anar
i tornar de la Fira, amb diferents parades per la ciutat,
totalment gratuït.
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Les últimes tendències en moda i
complements a la passarel·la de Fira Q
Durant es dos dies de Fira es faran desfilades pel
matí a les 12 h i per la tarda a les 18 h
Tornen les desfilades
professionals de moda i
complements dels diferents comerços assistents
a la Fira, la passare·la Moda

Desfilades de moda a Fira Q

BLG 25600, a càrrec de
l’agència Illusions Model by
Laura Echevarria de Lleida.
Els comerços participants seran Le Coquett, Le

Coquett Curvy, It’s Only, It’s
Only and Sons, Joieria Joima, Crash men&women,
Ma Petit Rainbow, Merceria
Bonet i Barberia Dani Sanz.
La Xemenia, espai de
dansa, moviment i creació
participarà en les desfilades, que es faran dissabte i
diumenge en dos passis, un
a les 12 h i l’altre a les 18 h.
A part, aquest sector
oferirà espectacles de dansa urbana a càrrec de La
Casa Urbana, així com diferents xerrades i demostracions de productes. Tècniques de rejuveniment i
passos a seguir per un benestar emocional així com
tenir una estança acollidora. Diferents activitats que
es poden trobar amb tota
la programació i horaris al
web de firaq.cat

Torna enguany amb força el
sector de l’automoció a Fira Q
Amb una carpa annexa al pavelló hi estarà ubicat el sector de l’automoció enguany presentant
una gran novetat, amb els
millors vehicles km0 i de
gerència.
Una gran aposta que
recorda el saló que s’havia
fet a la ciutat “Expoauto”,
i essent un dels únics sa-

Sector automoció

lons de la província que
s’estan realitzant només
de km0 i /o algun model
nou.
Així el visitant tindrà
l’oportunitat de veure d’a
prop totes aquelles novetats i primeres marques
que caracteritzen aquest
sector en km 0 en un sol
espai.
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El sector de l’Alimentació i producte de
proximitat és un sector clau a Fira Q Balaguer
Aquest espai acollirà la Mostra de Coques de
recapte i samfaina dels forners de la Noguera
El sector del producte
de proximitat, on la Diputació de Lleida hi col·labora
activament amb la conducció de l’escenari gastronò-

mic “Aliments del territori
i tu” i on hi tindran lloc les
diferents accions promocionals dels propis productors, així com també la pre-

Mostra de Coques de recapte i samfaina

sència de l’Associació dels
Molins d’Olis de la Noguera
i l’Associació d’Apicultors
Lleidatans, que a la part
alta del pavelló durant a terme el XIII Concurs de mels
“Reina de mels” Fira de Balaguer.
Diferents demostracions, tastos i elaboracions
que es podran veure els dos
dies de fira en una programació molt àmplia amb productors del nostre territori.
Per altra banda, en el
mateix sector, hi haurà la
ja tradicional Mostra de Coques de recapte i samfaina
de la Noguera, amb diferents forners de la comarca
que presentaran cadascú
la seva coca, organitzada
un any més per la Societat
Gastronòmica i Cultural del
Comtat d’Urgell.

El sector de la Restauració i l’Oci
oferirà música i menús
Un any més Fira Q no
tancarà als migdies i oferirà concerts i audicions per
tal d’oferir al visitant una
estada ben agradable on
compartir l’àpat del migdia. Un àpat conduït per
l’associació gastronòmica
Gastrobar de Balaguer.
Durant els dos dies
aquest espai serà l’esce-

Sector de la restauració

nari de demostracions de
cuina i tastos, tant de plats
com de begudes per diferents empreses del sector
de la nostra zona.
També activitats com
un Room Escape el diumenge. En aquest espai es
durà a terme el VI Concurs
de cuina “De la terra al
plat”.
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“El dolç de Balaguer” al VI Concurs de
Cuina de Fira Q “De la terra al plat”
Fira Q Balaguer, juntament amb la col·laboració
de l’Associació Gastrobar,
de l’Associació de Comerciants de Balaguer 2021, i dels
forners i pastissers de la
ciutat organitza aquest sisè
concurs de cuina molt específic amb l’objectiu de donar
a conèixer les virtuts culinàries de tots aquells amants
del dolç i dels nostres productes de proximitat.
Amb aquest concurs es
vol potenciar i destacar la
marca “Ciutat de Balaguer”
i el gran nombre de productes de les nostres terres. Per
tant, per a fer el dolç s’haurà d’utilitzar com a mínim un
producte de proximitat, que
serà la mel com a obligatori,
i d’altres opcionals com les
ametlles, l’oli,el timó, ....
La voluntat de la Paeria
és que amb la participació
de la pròpia ciutadania i els
professionals del sector, Balaguer pugui comptar amb
un producte representatiu
de la seva gastronomia així
com de la pròpia ciutat. I
es pugui comercialitzar en
tots els forns i pastisseries
de la ciutat. Així com també

Concurs de Cuina

aplicar-ho a les postres dels
diferents restaurants que ho
desitgin. Tots aquells concursants que vulguin participar, ho faran d’acord amb
les bases penjades al web.
Un jurat tècnic escollirà
vuit propostes finalistes com
a màxim, les quals competiran a la Gran Final que es
disputarà el diumenge 1 de
maig a les 18:30 h al pavelló
de la Fira Q en un espectacle
gastronòmic dirigit a tots els
públics i on podran demostrar tot el seu talent davant
un jurat qualificat i format
per diferents forners, pastissers i cuiners de Balaguer.

De les receptes escollides per la final es valorarà la
presentació, l’originalitat, el
gust i els productes de proximitat utilitzats. El premi per
al guanyador/a consistirà
en un xec per valor de 500
€. Més uns vals per a restaurants de la ciutat i un lot de
productes.
Tots aquells concursants que participin, hauran
d’enviar la seva recepta,
amb el nom del dolç que
presentin al concurs, abans
del 20 D’ABRIL COM A
DATA LÍMIT al següent
mail:concursfiraq2022@
gmail.com.

PROGRAMACIÓ espai_Menuts Q
DISSABTE 30 D’ABRIL
De 10.00 h. a 20.30 h. Espai d’oci exclusiu per als infants on podran gaudir d’allò més mentre el pares
visiten la Fira. Podran jugar amb un ampli ventall de
jocs, fer tallers de manualitats i sobretot conèixer
nous amics! Edat de 4 a 12 anys. Places limitades.
11.00 h. Taller de cosir per als infants, a càrrec de
Brodats Paquita de Balaguer.
12.00 h. 1r taller de manualitats: Retornem a l’Edat
Mitjana. “Fem els cascs i les corones per anar ben
guarnits a l’Harpia. Balaguer Medieval”.
13.00 h. Taller sobre la importància de la higiene dental per a nens i pares, a càrrec de l’ Institut Dental La
Noguera de Balaguer.
17.00 h. 2n taller de manualitats: Retornem a l’Edat
Mitjana. “Fem els cascs i les corones per anar ben
guarnits a l’Harpia. Balaguer Medieval”.
18.00 h. 3r taller de manualitats: Retornem a l’Edat
Mitjana. “Fem els cascs i les corones per anar ben
guarnits a l’Harpia. Balaguer Medieval”.
19.00 h. Taller de Rubikids amb família, a càrrec de
Mònica Boladeres. Edat de 4 a 10 anys.
DIUMENGE 1 DE MAIG
De 10.00 h. a 20.30 h. Espai d’oci exclusiu per als infants on podran gaudir d’allò més mentre el pares
visiten la Fira. Podran jugar amb un ampli ventall de
jocs, fer tallers de manualitats i sobretot conèixer
nous amics! Edat de 4 a 12 anys. Places limitades
11.00 h. 1r taller de manualitats: “Titelles medievals
de pal”.
12.00 h. Hora del conte “Storytime” un espectacle en
anglès, a càrrec de Kids&us.
13.00 h. 2n taller de manualitats: “fem la nostra torxa
medieval per passejar pels carrers durant l’Harpia.
Balaguer Medieval”.
17.00 h. Taller de cosir per als infants, a càrrec de
Brodats Paquita, de Balaguer.
18.00 h. 1r Taller de manualitats: “Titelles medievals
de pal”.
19.00 h. 2n Taller de manualitats: “fem la nostra torxa medieval per passejar pels carrers durant l’Harpia. Balaguer Medieval”.
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Campanya de la Renda
2021
Acaba de començar la campanya de la RENDA
2021, sense canvis en l’estructura de l’impost.
Les diferències més rellevants continuaran sorgint pels efectes fiscals de la Covid19. A continuació exposem de forma resumida les seves
principals novetats:
ERTO: Els contribuents que s’hagin vist afectats per un ERTO durant l’exercici 2021, és probable que estiguin obligats a presentar la seva
declaració de la renda i que el seu resultat sigui a pagar, en haver suportat durant l’any unes
menors retencions i en reduir-se els límits que
obliguen a presentar la declaració per ser el
SEPE un segon pagador.
IMV: La prestació de la Seguretat Social per
Ingrés Mínim Vital (IMV), que han percebut
les persones amb menys recursos econòmics,
està exempta fins a la quantia de 11.862,90 €,
però obliga a tots els seus perceptors a presentar la declaració de renda.
ACTIVITAT ECONÒMICA: Les prestacions
extraordinàries de cessament d’activitat percebudes pels autònoms per part de la Seguretat
Social, tributen a l’IRPF com a rendiments del
treball i no com a rendiments de l’activitat econòmica.
Es redueix de 6 a 3 mesos el termini per a computar les pèrdues per insolvència de deutors,
quan el contribuent tingui la consideració
d’empresa de reduïda dimensió.
SUBVENCIONS I AJUDES: Les ajudes rebudes per compensar la davallada d’ingressos de
l’activitat o les despeses de la mateixa s’imputen com un ingrés dins de l’activitat en l’exercici de la seva concessió. Les ajudes atorgades
per algunes Comunitats Autònomes als treballadors en ERTO tributen com a rendiment del
treball.
Estaran exemptes les subvencions per actuacions de rehabilitació energètica en edificis.
MÒDULS: S’amplia del 5 al 20% la reducció en
activitats agrícoles, ramaderes i forestals.
ARRENDAMENTS: La rebaixa o diferiment de
les rendes de lloguer no s’imputa com a ingrés,
permet la deducció de les despeses i no genera
imputació de rendes immobiliàries. En canvi,
la condonació del lloguer sí obliga a imputar
renda immobiliària.
Els arrendadors que no siguin “grans tenidors”,
hagin rebaixat la renda de lloguer d’immobles
d’ús diferent al d’habitatge i tinguin com a
arrendataris a empresaris o professionals, po-

dran considerar la rebaixa com a despesa deduïble dins del rendiment.
Pel 2021, es redueix de 6 a 3 mesos el termini
per considerar les quantitats pendents de pagament pels arrendataris com de dubtós cobrament.
CRIPTOMONEDES: Cal declarar els beneficis o pèrdues obtingudes en criptomonedes
amb independència del país on s’hagi obtingut
el guany.
PLANS DE PENSIONS: Es redueix de 8.000
a 2.000 € anuals el límit general de reducció
aplicable a la base imposable per aportacions
a plans de pensions de caràcter individual.
Aquest límit es pot incrementar en 8.000 € addicionals per aportacions empresarials.

nòmica. Aquesta pèrdua de deducció no afecta a les mares en ERTO de reducció de jornada
o a temps parcial.
DEDUCCIÓ PER OBRES DE MILLORA EN
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: Es creen tres
deduccions sobre la quota íntegra estatal, per
obres de millora de l’eficiència energètica en
habitatges.
Recordem que el termini de presentació de la
declaració de renda corresponent a l’exercici
2021 finalitza el 30 de juny.
Donada la complexitat en la liquidació de l’impost, els recomanem confiar la confecció de la
seva declaració de la renda en professionals.

TIPUS: es crea un nou tram de tributació dins
de la base general del 50% per a contribuents
amb rendes superiors als 300.000 €. Es crea
un nou tram de tributació del 26% a partir de
200.000 € de base de l’estalvi.
DONATIUS: S’amplia la llista d’entitats no lucratives estrangeres amb possibilitat d’aplicar
la deducció per donació.
DEDUCCIÓ AUTONÒMICA: A Catalunya es
manté la deducció creada al 2020 per protegir
als treballadors amb més precarietat laboral i
evitar que es vegin penalitzats en la seva declaració pel fet de viure a Catalunya, on l’escala
de tributació és més elevada.
DEDUCCIÓ PER MATERNITAT: Les mares
treballadores amb fills menors de 3 anys no
tenen dret a la deducció per maternitat durant
els mesos en situació de desocupació total
(ERTO) o que hagin cessat la seva activitat eco-

Maria Cortina i Arderiu
Economista, Sòcia,
Directora Àrea Fiscal, Comptable i Mercantil
Teixidó Associats
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Torna el servei d’acompanyament a la
gent gran “El programa de la mà”
La Paeria ha reprès el
Programa de la mà, el servei
d’acompanyament a la gent
gran. Un servei gratuït que
ofereix l’Àrea d’Afers Socials amb col·laboració l’Àrea
de Promoció Econòmica i
Ocupació, que es basa en un
acompanyament personalitzat, sempre fora del domicili,
(acompanyar a la gent gran
a comprar, desplaçaments
mèdics, a passejar, o fer un
cafè) i reforça l’escolta activa,
l’empatia amb els usuaris i
usuàries.

Programa de la mà

L’Àrea de Joventut i l’Associació de Joves
BLG organitzen de nou la Fira J
Sota el nom de Fira J,
l’àrea de joventut de la Paeria de Balaguer i l’associació Joves BLG, han tornat
a organitzar uns concerts
joves per tal de celebrar
dins dels actes de Fira Q. En
aquesta nova edició canvia
el format que passa a ser de
dos dies, el divendres 29 i el
dissabte 30 d’abril. A més
també s’amplia l’oferta de
música de diferents estils
per tal de poder arribar a
més joves i que aquesta tingui més acceptació.
Divendres dia 29, a partir
de les 00 h actuació de Lo
Maik, Cthecreator & Ryuk,
Kiind i Baya Baye. Dissabte
30 d’abril, també a partir de

Presentació del cartell de Fira J

les 00 h, hi haurà l’actuació
de Pinut, Smoking souls, Dj
Moncho i Dj Naxx.
El concerts es realitzaran al pavelló molí de l’Es-

querrà, són gratuïts i s’espera que tan joves com públic
en general puguin gaudir
i passar una bona revetlla
amb música en directe.

Nova edició de Jazz al Pati i la
Mostra Internacional de Joves
intèrprets del 12 al 15 de maig

Presentació de la 5a edició de Jazz al Pati

Balaguer acollirà del
12 al 15 de maig la 5a
edició de Jazz al Pati,
la mostra internacional
de joves intèrprets organitzada per l’Escola Municipal de Música amb
la col·laboració de la
Biblioteca Margarida de
Montferrat, que es durà
a terme al pati de l’antiga Escola Pia.
L’ e s d e v e n i m e n t
comptarà un any més
amb les formacions més
rellevants dels centres
superiors de música de
Catalunya en l’especialitat de Jazz, ESMUC,
Liceu i Taller de Músics
i, enguany, com a escola
convidada intervindrà el
Centro Superior de Música Creativa de Madrid.
Entre les actuacions previstes, el primer dia de
la mostra destaca la de

Poesia en jazz. Especial Dones; i el diumenge
dia 15 Històries de jazz,
en el marc del cicle Assolellats, i el concert de
Jordi Guixé, inclòs en la
programació de la capital de la sardana.
Des de l’organització han tornat a escollir
grups d’una qualitat
musical indiscutible i
que aportin al repertori
jazzístic noves perspectives.
La 5a edició de Jazz
al Pati començarà el dia
12 de maig amb les habituals audicions matinals pedagògiques per a
als alumnes d’ESO dels
centres educatius de Balaguer.
La Fundació Marguerida Montferrato atorgarà el premi al millor
intèrpret del Festival.
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Aplec Santa Maria de les Franqueses el
proper diumenge 8 de maig
L’aplec serà també un aplec sardanista, coincidint
amb la capitalitat de la sardana Balaguer 2022
El proper diumenge 8
de maig, es celebrarà al
Monestir de Santa Maria
de les Franqueses, l’aplec.
L’acte començarà amb la

sortida caminant des de la
plaça Sant Domènec, fins
a l’aplec, passant pel Camí
de Sant Jaume. A l’arribada es rebrà els assistents

Cartell Aplec de Santa Maria de les Franqueses

amb un refrigeri. A les
11.30 es farà una ballada
de sardanes a càrrec de la
Cobla 11 de setembre. Enguany aquest aplec farà un
acte d’agermanament amb
Santa Maria de Vallverd.
Una missa, que durant
l¡ofertori es ballarà la galop i sardanes per la Colla
Sardanista Santa Maria de
les Franqueses que celebra
enguany el seu desè aniversari.
Un dinar de germanor i
també una visita guiada. A
les 17 h hi haurà la representació Teatre de funàmbuls de Circ Xic, dincs del
marc d’Assoleiats. A les 18
h i com a acte de cloenda
es farà una ballada de sardanes amb la Cobla Tàrrega. Cal apuntar-se a la caminada i al dinar.

Obres de millora al Parc de la
Transsegre i l’Avda. Pere III
La passada setmana
es van iniciar les obres
de substitució de la plataforma
sobreelevada
destinada al pas de vianants de l’avinguda Pere
III, ja que es trobava en
molt mal estat, inclòs en
el pressupost de 2021,
que no s’ha pogut fer fins
ara perquè les tempera-

tures no eren les adequades
D’altra banda, també s’han començat les
obres per la instal·lació
d’un tub de drenatge a la
zona del Parc de la Transsegre per evitar que s’entolli l’aigua en cas de pluges intenses, renovant el
sòl d’aquest espai.

Obres a l’Avinguda de Pere III
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Àger recupera les processons de Setmana
Santa amb les desfilades dels armats
El poble d’Àger ha recuperat les seves processons tradicionals de Setmana Santa, desprès de
dos anys, durant els quals
no es van poder celebrar
a conseqüència de la pandèmia. Enguany, s’han programat processons per Dijous Sant i Divendres Sant
i un Via Crucis Divendres
Sant.
Els armats agerencs
són un grup d’unes vint
persones del poble de diferents edats.

Desfilades dels armats d’Àger

El Monestir de les Avellanes instal·la una
nova campana al seu campanar
El passat 20 d’abril, en el
marc de la 34a Trobada de
Campaners d’Os de Balaguer, el Monestir de les Avellanes va pujar al campanar
la “Sant Marcel·lí Champagnat”, essent la quarta i última campana que s’instal·la
al campanar del monestir.
Després de ser beneïda
es van dur a terme els treballs de pujada i instal·lació
al campanar.
La “Sant Marcel·lí Champagnat” és una campana
obra del mestre Abel Portilla.
És l’única campana que s’ha
fet tota sencera a Os de Balaguer, des del motlle fins a la
fosa, a partir de mètodes to-

Instal·lació de la nova campana

talment artesanals. La campana és germana de la “Santa Maria de Bellpuig d’Artà”
campana que l’Ajuntament

d’Os de Balaguer va regalar
al poble d’Artà en el marc
de l’agermanament dels dos
municipis, l’any 2019.

Bellcaire d’Urgell celebrarà
aquest diumenge 1 de maig el
seu primer Aplec de la Sardana

Cartell de l’aplec

El diumenge 1 de
maig se celebrarà el 1r.
Aplec de la Sardana de
Bellcaire d’Urgell. La trobada sardanista tindrà
lloc en el Camp Municipal
d’Esports i comptarà amb
la cobla Vents de Riella
d’Agramunt en la interpretació de les sardanes.
El de l’aplec arrancarà a 2/4 de 6 de la tarda
amb la primera de les ballades de sardanes que
de forma escalonada se
celebraran al llarg de la
tarda i vespre. Als volts
de 2/4 de 8 del vespre,
l’organització oferirà un
berenar-sopar pels assistents que desitgin participar-hi i hagin reservat
el tiquet. En el transcurs
del sopar se celebrarà
un sorteig de lots de productes.
Seguidament,

Aquesta primera
trobada a Bellcaire
és una novetat en
l’agenda d’aplecs de
Catalunya
es reprendrà la ballada
amb el concurs de colles
improvisades i la presentació en pista de les colles participants amb un
galop de lluïment. Una
sardana de germanor
clourà aquesta primera
edició de l’Aplec de Bellcaire d’Urgell.
L’Aplec és organitzat
per l’Agrupació Sardanista i la colla Sardanista Flama Catalana i
compta amb el suport de
l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell.
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Campanya del SIAD “Prou estereotips
absurds” adreçar a infants i adolescents
Aquest mes el Servei
d’Informació i Atenció a les
Dones del Consell Comarcal de la Noguera llança la
campanya “Prou estereotips
absurds”, que s’adreça als
infants i adolescents de la
comarca amb la finalitat de
promoure una actitud crítica
respecte els cànons de bellesa establerts en la publicitat,
els mitjans de comunicació i
les xarxes socials, i fomentar
el respecte i la cura del propi
cos.
Per fer-ho, el SIAD ha
dissenyat uns adhesius que
contenen un senyal d’alerta.
La idea és que aquests es
col·loquin en els miralls dels
serveis dels centres escolars

Presentació de la campanya

de la Noguera, així com en
els dels equipaments públics
dels ajuntaments de la comarca que usen els infants
i adolescents. És per això

que s’enviaran els adhesius
als diferents centres d’ensenyament i ajuntaments per a
convidar-los a participar en
aquesta campanya.

La comarca de la Noguera commemora el
Dia Internacional del Poble Gitano

Celebració del Dia Internacional del Poble Gitano

El dia 8 d’abril es commemora el Dia Internacional
del Poble Gitano, i la Paeria
de Balaguer i el Consell Comarcal van organitzar un
acte cultural per visibilitzar
les discriminacions i el rebuig que el col·lectiu gitano
no ha deixat mai de denunciar. L’acte va comptar amb
parlaments institucionals,
una conferència de Paco
Vargas, llicenciat en Ciències Polítiques i Gestió Pública, lectura d’un manifest i la
projecció d’un documental.

Els alumnes de l’Escola Joan Ros
de Menàrguens fan una visita
turística per tot Balaguer
La setmana abans de
les vacances de Pasqua,
tot l’alumnat i claustre
de l’escola Joan Ros
Porta de Menàrguens
van visitar Balaguer. Els
nens i nenes van descobrir llocs de la capital de
la seva comarca que, per
a molts, eren desconeguts.
Primer de tot, van visitar el Centre d’Interpretació de l’Or del Segre,
seguit del Claustre gòtic
de Sant Domènec i l’estàtua del Comte Jaume.
Després, van emprendre
una ruta cap a la part antiga de la ciutat, passant
per ponts, carrers emblemàtics, la Reguereta,
fins arribar a la plaça del
Mercadal i la Paeria. Tot
travessant el Portal del
Gel, l’alumnat de Primària va fer un recorregut

per les Muralles, gaudint
de l’espectacular panoràmica de l’antiga ciutat
medieval i la part nova,
fins arribar a Santa Maria i, des d’allà, es van
reunir amb l’alumnat
d’Infantil, que havia anat
a conèixer en Rovelló i
l’Harpia, a la plaça del
Pou i el Casal Lapallavacara.
Tots junts van anar
cap al Santuari del Sant
Crist, patró de Balaguer,
a dinar, jugar i conèixer
la seva llegenda, basílica
i admirar l’entrada del
que havia estat el Castell
Formós de l’antic Comtat d’Urgell.
Una manera diferent
de veure i passejar per
Balaguer, i conèixer una
mica més de la població
que tenen a la seva vora
amb molta història.

Tots els participants a la sortida
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Àger instal·la un cartell a l’entrada del
poble al rebuig a les agressions masclistes
L’Ajuntament
d’Àger
instal·la un cartell a l’entrada del poble que explicita el rebuig del municipi
davant de qualsevol mena
d’agressió masclista. La
nova senyalització ha estat ubicada com a eina de
conscienciació i reivindicació del municipi com a
territori sensible davant
d’aquesta xacra.
L’alcaldessa,
Mireia
Burgués, destaca la instal·
lació del cartell com a una
decisió que ha de servir per
a conscienciar tothom, encara més, de la necessitat
d’un rebuig frontal davant
d’aquesta mena de conductes.

Cartell reivindicatiu a l’entrada del poble

A més a més, Àger acullí un taller per a formar el
personal municipal i la resta de la població en l’ús de
dispositius de cardiopro-

tecció com ara desfibril·
ladors i eines de suport
vital bàsic. L’accés al taller
era lliure i es va fer al Local
Social del municipi.

L’Escola de Térmens estrena pati gràcies
a la comunitat educativa i l’Ajuntament

Pati de l’Escola de Térmens

L’escola de Térmens estrena pati, amb un projecte
on hi ha col·laborat la comunitat educativa: mestres,
famílies i l’AFA. L’acció ha
comptat amb el suport de
l’Ajuntament de Térmens.
En aquesta primera jornada, s’ha instal·lat una zona
de gespa artificial, s’ha construït una cuineta i un circuit
sensorial, s’ha realitzat el
manteniment a les taules de
pícnic i al tancat del sorral, i
s’han pintat jocs a terra, així
com elements decoratius.

La comarca de la Noguera es
suma un any més al Let’s Clean
Up Europe amb diverses accions
Els dies 6, 7 i 8 de
maig a tot Europa tindrà lloc la campanya
Let’s Clean Up Europe,
organitzada per la Unió
Europea. Es tracta d’una
acció comuna de neteja
per conscienciar sobre
la gran quantitat de residus que llencem de
forma incontrolada a la
natura i per promoure
accions de sensibilització a través de la recollida d’aquests residus
abocats il·legalment als
boscos, platges, marges
de rius, etc.
L’Agència de Residus
és qui impulsa la campanya a Catalunya, a la qual
es poden inscriure entitats públiques i privades
amb activitats de neteja
de l’entorn. A la Noguera
cada any hi ha accions

del Let’s Clean Up Europe, que compten amb
la col·laboració del Consell Comarcal de la Noguera, i enguany n’han
organitzat ajuntaments,
associacions i centres
educatius. Enguany s’hi
organitzen 18 activitats
diverses, que ja comencen aquest mes d’abril, i
s’allarguen fins al juny.
La majoria d’aquestes accions estan obertes
al públic, amb inscripció
prèvia. Per trobar informació més detallada
sobre cada activitat i per
a inscripcions, es pot visitar l’enllaç de l’agenda
d’activitats del Let’s Clean Up Europe a la pàgina
de l’Agència de Residus
de Catalunya. (http://
www.arc.cat/agendalcue/).

Imatge dels participants d’una recollida de l’any passat
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Els infants i joves del SIS gaudeixen
d’activitats de lleure per les vacances

Sortida a la granja-escola de la Manreana

El Servei d’Intervenció Socioeducativa de la
Noguera (SIS) ha organitzat diferents activitats de
lleure durant les vacances
escolars de Setmana Santa, amb l’objectiu que els
infants i adolescents usuaris del servei poguessin
gaudir d’activitats de lleure
educatives fora del seu entorn habitual d’aprenentatge. Tallers a la biblioteca
així com una sortida a la
granja escola de la Manreana.

Oberta la temporada del projecte
Cultiva’t Horts Comunitaris a Balaguer
Torna el Projecte Cultiva’t a Balaguer d’horts comunitaris. En total hi participaran 7 famílies de l’anterior
temporada, i unes altres 3
que s’incorporen enguany.
També es mantenen les dos
parcel·les terapèutiques on
cultiven el Centre Antares de
Vilanova de Meià i el Servei
de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental de Balaguer.
El Projecte Cultiva’t sorgeix com una oportunitat
per dotar persones en situació d’atur de llarga durada
i en risc d’exclusió social
d’un espai de treball i un
mitjà per obtenir una font

Inici projecte Horts Comunitaris

complementària d’aliments
naturals per a elles i les seves famílies. Consisteix en
la cessió temporal i gratuïta

de petits terrenys de cultiu,
amb els criteris d’agricultura
ecològica i amb l’objectiu final de l’autoconsum.

El Parc Astronòmic del Montsec
tanca la millor Setmana Santa
de la seva història

Parc Astronòmic Montsec

El Parc Astronòmic
del Montsec ha registrat
un rècord d’afluència de
persones visitants durant
els dies festius d’aquesta Setmana Santa. Del 8
al 18 d’abril ha rebut un
total de 2.422 persones
usuàries, la millor xifra de
la seva història des de la
seva obertura l’any 2009.
Un resultat molt positiu
que, alhora, representa un
increment de visitants del
2% respecte al mateix període de l’any 2019, abans
de la pandèmia, quan les

instal·lacions van acollir
un total de 2.368 persones
visitants.
La clau de l’èxit ha estat, clarament, la recuperació de l’oferta de places
per a les activitats nocturnes, el plat fort de l’oferta
de l’Astronòmic. Durant
aquests dies s’ha programat quatre sessions per
jornada que han acollit
1.566 persones en visites
nocturnes generals, xifra
que ha superat lleugerament les 1.554 persones
de la temporada 2019.
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Nou alumnes de la demarcació de Lleida
arriben a la final del concurs Amic-Ficcions

Un Sant Jordi a Balaguer ple de
presentacions d’escriptors locals

La catorzena edició
del concurs literari AMICFiccions ha presentat ja
el seu llistat de finalistes.
De les més de 1.780 històries publicades que es van
pujar durant el termini del
concurs, el jurat, format
per persones vinculades al
món literari i de l’educació,
ha seleccionat 8 relats de 9
joves de la demarcació de
Lleida.
Aquesta activitat de
foment de l’escriptura i la
lectura en català entre els
joves a través de la xarxa
torna a comptar amb el
suport de la Fundació Carulla, Editorial Barcino i la
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat
de Catalunya.
Per tal de cobrir tot el
territori, el concurs AMICFiccions ha organitzat cinc
actes de lliuraments de
premis a Menorca, Eivissa,
Mallorca i València, les dates dels quals s’anunciaran
pròximament. I, finalment,

Enguany s’ha viscut
un Sant Jordi amb mal
temps, però amb moltes
presentacions d’escriptors locals.
Els dies previs a la
diada del llibre i la rosa,
es van fer les presentacions del llibre “Gegants
de Balaguer” de la Colla
Gegantera i Grallera de
Balaguer, Joan Arjona
va presentar “Curiositat
de Balaguer”, Pere Este-

va la seva quarta novel·
la “En el nom de Déu”,
“No ho diguis a ningú”
de Joan Biscarri i també
Juan Vicente Sampedro,
la novel·la de gènere negre “Siempre Raquel”.
Els llibres i les roses
van ser els protagonistes, així com també la
música,
espectacles
infantils i el lliurament
dels premis literaris de
Sant Jordi.

Quadre finalistes

se celebrarà la gran final a
Barcelona el dijous 26 de
maig al CaixaForum Barcelona.
Els premis de l’edició d’enguany són: iPhone,
PlayStation,
iPad,
Smartphone i auriculars
sense fils. També es premiaran als professors més
motivadors dels diferents
territoris que més alumnes
hagin presentat al concurs
i, entre els quals, més re-

lats hagin arribat a la final.
L’AMIC, Associació de
Mitjans d’Informació i Comunicació,
organitzador
del concurs, vol donar continuïtat i potenciar aquesta
iniciativa a la xarxa que
compta amb un gran èxit
de participació dels joves
i que té la voluntat de promoure la creació literària,
perquè forma part del seu
compromís amb l’educació, la joventut i la creació.

Presentació del llibre de Pere Esteve

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

Santa Quaresma

Francesc cucurull i Torra
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja veiem amb quanta
indiferència es miren la
quaresma molts cristians. Oh! Que equivocats
estan: la quaresma és
el temps més deliciós
per als seguidors de
Crist. En ella aprenem
un amor sobrenatural, a

estimar de veritat ja que
el nostre Diví Mestre en
aquest preciós temps
quaresmal ens va donar
l’última prova: morir pel
nostre amor: amb quin
afany hauríem d’aprofitar el temps donant la
benvinguda a la mortifi-

cació, al dejuni, a l’abstinència, a la meditació.
En aquest temps
d’oració per al veritable
cristià, tot està envoltat
de santedat. El Senyor
està amb nosaltres,
s’acosta més i més i
vol que visquem units a
Ell. Pobre món si estem
sords a tant fidel crida,
amb els ulls de la fe podràs veure el veritable
amor, el que surt de la
font del Salvador. Tam-

bé veuràs el fals amor
vestit i pintat al gust de
Satanàs.
Acostem-nos
més
i més a la Creu del Redemptor i allà en la seva
adorada ombra, trobarem la força per defensar i protegir la nostra
debilitat espiritual.
Que la Quaresma sigui un altre gest d’alerta en el nostre camí de
peregrinació a fi que podem assegurar els pas-

sos i canviar d’una manera valenta fins i tot el
cim del calvari que amb
la seva mort desperta
amb el triomf de la Resurrecció Celestial.

--------------------------------------
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La Colla Gegantera i Grallera presenta un El racó del poeta
llibre sobre els gegants de la ciutat
Miquel Trilla

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

Portada del llibre Gegants de Balaguer

La Colla Gegantera i
Grallera de Balaguer amb la
col·laboració de la Paeria i
l’Institut d’Estudis Ilerdencs
de la Diputació de Lleida, ha
presentat aquest Sant Jordi
el llibre Gegants de Balaguer.
Amb fotografies, dibuixos, mides i pesos els gegants i gegantons de la nostra ciutat. També conté unes
petites narracions, amb tocs
històrics i a la vegada adaptats a la realitat que ha envoltat i envolta Balaguer.

Balaguer posa a la venta el disc de la
capitalitat de la Sardana 2022
Balaguer ha posat a la
venda el disc de la capitalitat de la Sardana 2022.
Es tracta d’un CD amb 16
sardanes interpretades per
la Bellpuig Cobla que es
pot adquirir a l’Oficina de
Turisme de la ciutat. També es va poder comprar el
passat dia de Sant Jordi
en una parada de l’Associació Balaguer Capital de
la Sardana 2022, on també
hi havia altres articles promocionals de la capitalitat
com ara imants i xapes.
El disc compacte es va
enregistrar el mes de gener.
Pel que fa al disseny, la caràtula principal conté una il·

Portada del disc

lustració obra del dissenyador d’origen balaguerí Jordi
Calvís, que s’ha decidit d’incorporar-la com a imatge

gràfica de tota la capitalitat.
El també balaguerí Marcel
Bergé signa la fotografia de
l’interior de la caràtula.

Indesinenter
Identitat

Hi ha un far potent,
un tòtem, un mentor,
que ens té i ens encamina.
En diem, jo.
Un far iridescent que magnifica
la immensitat de l’ànima
a l’hora d’estimar.
Un far,
que vulguis o no vulguis és encès
de dia i nit.
Un aire gratuït que duu a tothom
preguntes i respostes.
Un doll de veus amables
bastint el compromís de ser qui som.
Un tacte suavitzant,
la vida feta a mà.
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El CF Balaguer aconsegueix ple de victòries
en les quatre jornades de la fase d’ascens
Els balaguerins han començat la fase d’ascens a
Primera Catalana de maners
intractable, aconseguint ple
de victòries i encaixant tant
sols 1 gol i anotant 11. En
les últimes 2 jornades un
balanç de 7 gols a favor i 1
en contra han donat els 6
punts disputats.		
En la seva visita al Torrefarrera, els balaguerins es
van imposar amb claredat
per un contundent 1-4 en
un partit on l’equip arbitral
va anul·lar a la primera part
3 gols a favor del vermells.
L’inici de partit va ser de
domini local, van desaprofitar un parell d’ocasions per
a avançar-se al marcador,
però a mesura que corrien
els minuts el Balaguer es va
fer amo i senyor de partit i
no va tardar en obrir la llauna amb un bon gol de Mikel.
A la segona part el domini va ser encara més clar

Alineació contra l’Alpicat amb els nens de futbol base

i els gols de Raya, Pau i
Marcos ho van deixar clar al
marcador. El Torrefarrera no
va llançar la tovallola i poc
abans d’acabar el partit van
anotar el gol d’honor.
A l’última jornada disputada, els balaguerins rebien
la visita d’un dels aspirants
a ascendir de categoria, un
Alpicat que necessitava endur-se els 3 punts del Muni-

Una jugada contra l’Alpicat. Foto:@fm_albert (Albert)

cipal de Balaguer per a no
despenjar-se dels 2 primers
classificats. Tot va començar de cara per als visitants,
ja que van gaudir de les primeres ocasions per a obrir
el marcador, desaprofitant
un penal aturar per Alfred.
Quan semblava que la primera part acabaria sense
gols al marcador, en una
bona contra els balaguerins
es van avançar amb un gol
de Marcos, actual “pichichi“
de la fase d’ascens després
d’un rebuig del porter visitant. A la segona part els
balaguerins van sortir decidits a sentenciar el partit i
Edu va aprofitar una errada
del central de l’Alpicat per
fer el segon gol. El juvenil
David Cabezas va ser l’autor
del tercer gol aprofitant un
passe d’Alfred i elevant la
pilota per damunt del porter
visitant aconseguint el seu
primer gol al primer equip
de Balaguer.

El proper 8 de maig tindrà lloc
la 8a Marxa-Trail i Marató Les
Peülles del Montsec
El proper dia 8 de
maig tindrà lloc la 8a
Marxa-Trail i Marató Les
Peülles del Montsec, la
qual transcorre pels pobles de Les Avellanes,
Vilanova de la Sal, Santa
Linya i Tartareu.
En aquesta edició, hi
ha tres opcions a escollir,
una marató de 42,8 km i
una altra de 34 km. Ambdós circuits passen pels
quatre pobles d’aquest
municipi,
combinant
pista i corriol, on els participants podran gaudir
d’unes vistes espectaculars. Les dues estan
incloses dins la lliga de
la Noguera de curses de
muntanya.
A més a més cal tenir en compte la cursa
Peülletes de 14,5 km a la
població de Les Avellanes que aquest any anirà

Cartell de la cursa

Aquesta marxa trail
inclou tres distàncies
diferents pe
recórrer pels pobles
d’aquest municipi
cap a Vilanova de la Sal.
Només puntuarà com a
caminada dins la lliga de
la Noguera.
La sortida es fa des de
la pista poliesportiva de
les Avellanes. A les 7:30 h
comença la marató amb
distància de 42,8 km, i a
les 7:40 h la marató de 34
km. Serà a partir de les i
9:00 h que es farà la cursa
Peülletes.
El preu de la inscripció, inclou esmorzar, dinar,
avituallaments, samarreta
tècnica i servei de fisioteràpia a l’arribada.
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El Club d’Escacs Balaguer participa al
Campionat de Catalunya per edats
La Bet va comptar amb la supervisió i ajuda del
professor i Mestre Català d’Escacs Israel Campos
Entre el 9 i el 14 d’abril
es va celebrar el Campionat de Calalunya d’Escacs
d’Edats a l’hotel Palas Pineda a Vila-Seca (Tarragonès),

Bet Pedra Marquina

el campionat va comptar
amb la participació de prop
de 500 jugadors de diferents
clubs de tota Catalunya, recuperant el nivell de presèn-

cia d’abans de la pandèmia,
distribuïts en 6 categories
des de sub-08 (7 i 8 anys)
fins a sub-20 (19 i 20 anys),
de manera que els jugadors
es van enfrontat entre ells
dins el seu tram d’edat.
El Club d’Escacs Balaguer estava representat
per la Bet Pedra Marquina,
alumna de l’Escola d’Escacs i jugadora de l’equip
C.E. Balaguer-C. En la categoria sub-10 hi havia 79 jugadors i per la Bet era el primer cop que disputava un
campionat de Catalunya, i
tot i aquesta falta d’experiència i la pressió associada,
va aconseguir 4 punts i millorar 20 posicions des del
rànquing inicial, per acabar
en posicions de mitja taula
i 3a dins les fèmines sub-10
de Catalunya.

Antoni Carreño continua
imbatible aquesta temporada
El tennista balaguerí
Antoni Carreño continua
sumant victòries en tots
els campionats en que
està jugant aquest 2022.
La passada setmana
es va imposar al Campionat de Saragossa al
vèncer a la final a Francisco Revert per 2/6, 6/4
i 13/11, en un partit molt

Antoni Carreño

intens. A les semifinals
s‘havia desfet de de Antonio Aldecoa per 7/5,
6/4.
Amb aquest últim
resultat, Antoni Carreño
continua en els punts
més alts de les classsificacions, sent 15è del
món de +85 anys, i 8è
d’Europa.
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL
----------------------------------ES BUSCA CUINER/A
per treballar a un alberg situat a una població propera a Balaguer. Enviar Currículum a: alberglacova@
gmail.com
-----------------------------------PROFESSORA nativa
d’anglès dona classes de conversa. Raó:
650422582.
-----------------------------------ES PRECISA cambrera
per cafeteria/gelateria.
Interessades deixar
podeu passar per portar el Currículum al
Passeig de l’Estació,
29 de Balaguer. Raó:
628521768.
-----------------------------------

IMMOBLES
----------------------------------TRASPÀS, botiga de
roba infantil a Balaguer, per no poder
atendre. Està totalment equipada i en
ple funcionament. Demanar informació del
traspàs: 973450555.
----------------------------------ES BUSCA torre o terreny a Balaguer, per
comprar. Interessats
trucar al: 620817088.
-----------------------------------LLOGUER LOCAL al
c/ Girona de Balaguer,
de 32 m2. Amb aigua i
llum. Té porta d’alumini, vidre i també reixa.
Telèfon informació:
973450555.
-----------------------------------

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.
----------------------------------MOTOR
----------------------------------VENC MOTO Yamaha
DT80LC, gasolina. i
Montesa Impala. En
perfecte estat. Particular. Raó: 606338719.
------------------------------------

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

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

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
06.58 (1)
08.15 (4)
08.18 (5)
10.08 (1)
11.15 (2)
12.08 (7)
14.07 (7)
14.08 (2)
16.22 (8)
16.23 (7)
16.37 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.17 (8)
20.03 (4)
20.07 (8)
20.28 (7)
20.53 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.53 (6)

ARRIBADES
LLEIDA
07.24
08.41
08.44
10.34
11.41
12.34
14.33
14.34
16.48
16.49
17.03
18.24
18.34
19.43
20.29
20.33
20.54
21.19
22.09
22.28
23.19

BALAGUER
05.40 (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

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.

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

973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 21 d’abril a les 8 de la tarda del 28 d’abril
SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 28 d’abril a les 8 de la tarda del 5 de maig
MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 5 de maig a les 8 de la tarda del 12 de maig
ALDAVÓ

SORTIDES
LLEIDA
05.14 (4)
06.20 (1)
07.47 (4)
08.50 (7)
09.05 (2)
10.47 (2)
11.10 (7)
13.30 (1)
15.05 (7)
15.30 (2)
17.05 (5)
17.30 (4)
18.44 (8)
19.05 (7)
19.25 (4)
21.05 (7)
21.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
05.40
06.46
08.15
09.16
09.31
11.15
11.36
13.56
15.31
15.56
17.31
17.56
19.10
19.31
19.51
21.31
21.56

LA POBLA
07.08 (4)
10.08 (2)
13.00 (7)
15.15 (8)
15.30 (4)
19.00 (8)
19.21 (7)
19.46 (3)
21.46 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.28
20.53
22.53

(1) Tots els dies.
(2) Tots els dies excepte dissabtes.
(3) De dilluns a dijous feiners.
(4) De dilluns a divendres feiners.
(5) Dissabtes, diumenges i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i festius.

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.40
“
19.55
“
20.25
“
06.10
TÀRREGA
06.50
“
07.50
“
12.00
“
14.00
“
19.30
“
06.30
LLEIDA
07.15
“
07.40
“
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.
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