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Sumari

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

En Portada
Encontats

 L’Encontats, mercat del conte i del llibre il-
lustrat, enguany arriba a la setena edició, del 15 al 
19 de juny. 
 L’Encontats d’enguany estarà apadrinat per Lola 
Casas, mestra i escriptora. Els escenaris seran els 
carrerons i les placetes dels anys pre-Covid, repar-
tint les diferents activitats entre la Plaça Mercadal, 
la Plaça del Pou i el Carrer Velluters, recuperant així 
l’encant dels espais del centre històric de la ciutat 
que van veure néixer l’Encontats.
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#Del 15 al 19 de juny arriba la 7a edició d’Encontats, el mercat del conte i el llibre il·lustrat
L’Encontats d’enguany estarà apadrinat per Lola Casas, mestra i escriptora. Els escenaris seran els carrerons i 
les placetes dels anys pre-Covid, amb les activitats entre la Plaça Mercadal, la Plaça del Pou i el Carrer Velluters

# El Centre Històric celebra la Nit del Comerç el proper dissabte 25 de juny
Més de 30 establiments d’aquesta zona de Balaguer, ha organitzat diferents activitats per gaudir d’una vetllada on 
la moda, la música,  la gastronomia, l’esport i uns grans descomptes seran els protagonistes

>>BALAGUER
# Balaguer fa entrega dels premis Jaume d’Urgell 

Carla Simón directora d’”Alcarràs” i l’AMIC (Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació de Catalunya) premis d’enguany

# El pastisser Lluís Muixí exposa a l’aparador part de la seva obra
Durant el mes de maig a l’obrador de la Plaça de la Sardana

>>ESPORTS
# El CB Balaguer celebra la 52a edició de les 24 hores de Bàsquet

Aquest cap de setmana del 10 i 11 de juny, es celebrarà una nova edició 
de les 24 hores després de dos anys sense fer-les.

# 9a edició de la Cursa del Foc al Centre Històric el 25 de juny
Les inscripcions es podran fer a la web www.esports.balaguer.cat

>>COMARCA
# Presentat el cicle “Música sota les estrelles” del Parc Astronòmic del Montsec

Davant l’èxit d’assistència de l’any passat, quan es van exhaurir les entrades tots els dies, el Parc amplia de 
quatre a cinc el nombre de concerts

# Cloenda del curs del projecte Futurs Emprenedors Rurals (FER) amb bona participació 
Es treballa en la creació de projectes empresarials per afrontar reptes dels territoris rurals, sense cap límit

>>CULTURA
# L’Associació Grup D’Art 4 organitza un concert de música Klezmer pel dia 11 de juny

Cat Klezmer Trio us proposa un espectacle íntim i explosiu que recorre algunes de les cançons més represen-
tatives de la música Klezmer, amb una formació típica de l’estil: clarinet-guitarra-contrabaix

# Balaguer prepara un Sant Joan amb molts actes per totes les edats
Enguany segueix apostant per la celebració d’aquesta festa en el recinte del parc de la Transsegre 

# Presentació del Cartell dels concerts de les Festes del Sant Crist
Es recupera el concert als dies previs de la Festa Major del Sant Crist 
que enguany l’encapçala Antonio Orozco

# Oberta la convocatòria per demanar la subvenció Bo Lloguer Jove
En aquest ajut hi poden optar els joves d’entre 18 i 35 anys que siguin 
titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili

# Térmens també s’ha adherit al projecte de Viles Florides
Enguany i per quart any consecutiu, l’ajuntament ha repartit petúni-
es entre els seus veïns. Un total de 1.500 plantes

# Castelló  organitza una marató de futbol Sala del 17 al 19 de juny
Aquest any i per primera vegada, els equips obtindran un premi de 
fins a 1.000€. Les inscripcions ja estan obertes
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Del 15 al 19 de juny arriba la 7a 
edició d’Encontats el mercat del 
conte i el llibre il·lustrat

 L’Encontats, mercat 
del conte i del llibre il-
lustrat, enguany arriba a 
la setena edició, del 15 al 
19 de juny. 
 L’Encontats comen-
çarà el dimecres 15 de 
juny amb la jornada adre-
çada als professionals 
que treballen a les bibli-
oteques públiques de la 
província de Lleida. El 
fotoperiodista Jordi Bar-
tolí, nebot del prestigiós 
dibuixant i pintor Josep 
Bartolí, serà l’encarregat 
de dur a terme la xerrada 
inaugural de la 2a Jorna-
da d’il·lustració apropant 
la figura del seu oncle. 
 A partir de dijous i 
fins dissabte, la progra-
mació se centrarà en 
l’àmbit de la il·lustració 
i es podrà gaudir de di-
ferents tallers (tant adre-
çats a professionals, 
com a infants o adults no 
professionals), xerrades i 
espectacles, incorporant 
un any més, la celebració 
de la Nit de Llegendes, 

Encontats 2021

que com a novetat, tindrà 
lloc al Castell Formós i 
hi participaran la narra-
dora Patricia McGill i l’il-
lustrador Matías Tolsà.
 Diumenge 19 de juny 
acabarà amb la gran fes-
ta familiar al voltant del 
món dels contes, mante-
nint una gran presència 
de parades d’editorials i 
llibreries especialitzades 
en llibres infantils, il-
lustradors i artesans, i in-
corporant la presentació 
de novetats editorials a la 
carpa literària.
 L’Encontats d’en-
guany estarà apadrinat 
per Lola Casas, mestra 
i escriptora. Els escena-
ris seran els carrerons 
i les placetes dels anys 
pre-Covid, repartint les 
diferents activitats en-
tre la Plaça Mercadal, la 
Plaça del Pou i el Carrer 
Velluters, recuperant així 
l’encant dels espais del 
centre històric de la ciu-
tat que van veure néixer 
l’Encontats.

Un moment de l’acte

Entrega de premis

Balaguer fa entrega dels premis Jaume 
d’Urgell en el marc de la Nit de la Cultura

 Un any més, la Paeria 
de Balaguer atorga el Pre-
mi Jaume Comte d’Urgell, 
un guardó que reconeix a 
persones i a entitats dels 
Països Catalans que per la 
seva força cultural, la seva 
original trajectòria i la gran 
capacitat de comunicació 
de la seva feina i obra, fan 
que siguin exemples per 
fer més gran i més rica la 
xarxa natural i real dels 
països de parla catalana i 
dels seus ciutadans. 
 L’acte de lliurament es 
va celebrar el dissabte 4 de 
juny, en el marc de La nit de 
la cultura, un acte que tam-
bé servia per premiar els 
guanyadors dels Premis 
Ziryab de conte llegendari i 
composició per a conjunts 
instrumentals infantils.
 Els actes van començar 
a les 18 h amb una ballada 
de sardanes a càrrec de la 
cobla Vents de Riella a la 
plaça de Sant Domènec. 
A continuació es va fer la 
tradicional Ofrena floral al 
monument al Comte Jau-
me a càrrec de les associ-
acions i de les institucions 

i, seguidament l’acte de 
la Nit de la Cultura a l’es-
glésia de Sant Domènec 
amb l’entrega del Xè Pre-
mi Ziryab,  primer premi 
pel conte L’or del francès 
d’Àlvar Llobet mentre que 
hi ha hagut un accèssit per 
l’obra Feliu Bertran, lo Fer-
rer de Gemma Trilla.
 A continuació es va 
fer l’entrega del XXXIIIè 
Premi Comte Jaume d’Ur-
gell. En aquesta edició, i 
en la categoria individual, 
l’escollida ha estat Carla 
Simón i Pipó, cineasta re-
centment guardonada amb 
l’Os d’or de la Berlinale per 
la pel·lícula “Alcarràs”, va 
recollir el guardó una de 
les actrius de la pel·lícula 
Alcarràs, ja que la direc-
tora no va poder assistir 
a l’entrega, així i tot va fer 
un agraïment telemàtic. 

En la categoria de premi 
col·lectiu, el guardó és per 
AMIC (Associació de Mit-
jans d’Informació i Comu-
nicació de Catalunya), per 
ser, durant 25 anys, una as-
sociació que vertebren els 
Països Catalans amb més 
de 475 mitjans de comuni-
cació que expliquen tot el 
país i la seva gent. 
 La nit de la cultura de 
Balaguer també va estre-
nar premis, concretament 
els Premis d’Honor Cul-
tura Balaguer 2022, uns 
premis que pretenen posar 
en valor la vida cultural 
de Balaguer i fer un reco-
neixement a les persones 
i entitats i associacions 
que enriqueixen el seu dia 
a dia enguany amb espe-
cial menció i vinculació 
dels premiat amb el món 
de la sardana. Els guardo-
nats han estat: Pepita Tor-
ra, Pepe Solà, Dora Prats, 
Joan Corbella, Teresa Bai-
get, Pepe Amorós, Lluís 
Víctor i Teresa Torres.

Carla Simón directora 
d’“Alcarràs” i l’AMIC 
(Associació de Mitjans 
d’informació i
Comunicació de
Catalunya) premis
d’enguany

L’Àrea de Cultura de la 
Paeria vol donar
continuïtat en aquesta 
vetllada i fins i tot
crearà nous guardons
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El pastisser Lluís Muixí exposa a
l’aparador part de la seva obra
 El mestre pastisser 
balaguerí Lluís Muixí 
ha exposat durant tot el 
mes de maig part de la 
seva obra dolça a l’apa-
rador del seu obrador de 
la Pl. de la Sardana de 
Balaguer.
 Aprofitant la com-
memoració del 50è ani-
versari de la penya bar-

Part de l’obra dolça d’en Lluís Muixí

celonista de Balaguer 
i comarca, va mostrar 
figures i fotografies re-
lacionades amb el club. 
Jugadors i directius que 
van passar per casa seva 
al llarg de la seva vida 
professional i que a al-
gun d’ells va immortalit-
zar en les seves tradicio-
nals figures per Pasqua.

Nit del comerç d’una edició anterior

La festa del comerç del centre Històric es fa cada 
any conjuntament amb la Cursa del Foc

 Un any més l’Associació 
de comerciants del Centre 
Històric de Balaguer orga-
nitza la Nit del Comerç, una 
activitat que està enllaçada 

amb la Cursa del Foc que té 
com a punt de sortida i arri-
bada a la Plaça del Merca-
dal.
 El dissabte 25 de juny, 

més de 30 establiments 
d’aquesta zona de Balaguer, 
ha organitzat diferents acti-
vitats per gaudir d’una vet-
llada on la moda, la música,  
la gastronomia, l’esport i uns 
grans descomptes seran els 
protagonistes.
 Els Diables de Bala-
guer seran els encarregats 
de portar la percussió i un 
castell de focs. La Plaça del 
Pou i Sant Jaume acolliran 
inflables pels més petits. El 
Club Gimnàstica Rítmica 
ens oferirà un espectacle, 
que amenitzarà la nit, junta-
ment amb un teatre itinerant 
a càrrec de la Companyia La 
Cremallera.  Una gran oferta 
gastronòmica i música amb 
DJ’s en directe, així com 
desfilades de models. Una 
nit on el Centre Històric en-
ceta les activitats d’estiu.

El Centre Històric celebra la Nit del
Comerç el proper dissabte 25 de juny
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Mural de l’Escola La Noguera

Ja està oberta la convocatòria per
demanar la subvenció Bo Lloguer Jove

Cartell

 Aquest dimecres 8 de 
juny s’obria la convocatò-
ria per sol·licitar la subven-
ció Bo Lloguer Jove de la 
Generalitat de Catalunya. 
En aquest ajut hi poden 
optar els joves d’entre 18 i 
35 anys que siguin titulars 
d’un contracte de lloguer 
de pis, habitació i/o ces-
sió d’ús que constitueixi 
el seu domicili habitual i 
permanent a Catalunya. La 
prestació durarà dos anys 
i tindrà un import màxims 
de 250 euros al mes i hi po-
dran accedir gairebé 10.000 
joves.
 Les persones residents 
a Balaguer que vulguin 
presentar la sol·licitud ho 
poden fer a l’Oficina d’Ha-
bitatge de la carretera de 
Camarasa. Les persones 
de la resta de municipis 
de la comarca hauran de 

 L’Escola de la Noguera 
va retre un homenatge el 
passat dijous 2 de juny a 
Josep Pedrós, qui ha estat 
mestre i director. Pedrós, 
sempre vinculat a l’esco-
la, també quan va deixar 

L’Escola La Noguera estrena nou mural del 
pati i ret homenatge a Josep Pedrós

demanar la documentació 
i sol·licitar l’ajut a través 
del Consell Comarcal de la 
Noguera.
 També es pot demanar 
telemàticament a la web 
de l’Agència de l’Habitatge 
de la Generalitat de Catalu-
nya.

 Així mateix, es pot sol-
licitar l’ajut tant per pagar 
el lloguer sencer de l’habi-
tatge com per una habita-
ció subarrendada, sempre 
que hi hagi un contracte 
vigent que demostri aquest 
fet. La data màxima és el 
proper dia 17 de juny.

la docència, va continuar 
amb el projecte “Bombo-
lles per un somni”, fent 
tallers de reciclatge d’oli 
convertint-lo en sabó, 
acompanyant sempre als 
escolars en fires i mercats. 

L’acte d’homenatge, va 
servir per inaugurar el nou 
mural que llueix al pati 
davanter de l’escola, obra 
de l’il·lustrador Jonatan 
Arrarás, mural dedicat al 
mateix Pedrós.
 A l’acte d’homenat-
ge ha participat la paera 
d’Educació Laura Corsà, la 
direcció actual de l’escola, 
ex-alumnes, ex-companys 
de claustre, membres de 
l’AFA, representants del 
personal docent i no do-
cent de l’escola i l’alumnat 
de Cicle Superior. Després 
de l’entrega de les plaques 
commemoratives a en Jo-
sep i a en Jonatan, l’alum-
nat de Cicle Superior han 
ofert una cançó per finalit-
zar aquest acte tant emo-
tiu.

Presentació del cartell dels
concerts de nit de les Festes del 
Sant Crist d’aquest any

 Ja s’ha presentat el 
cartell de la programa-
ció jove de les Festes del 
Sant Crist 2022 a Bala-
guer.
 “Antonio Orozco, Ari-
el Rot & Kiko Veneno i 
Roba Estesa” seran les 
principals actuacions 
d’aquestes festes on es 
recupera el format del 
Gran Concert la setmana 
anterior a les Festes del 
Sant Crist.
 El concert d’Anto-
nio Orzoco, el plat fort 
d’aquesta Festa Major, 
serà el dissabte 5 de no-
vembre a les 11 de la nit 
al pavelló d’Inpacsa. El 
cost de la entrada serà 
de 30 € preu entrada úni-
ca, i serà el que obrirà 
els actes de les Festes 
del Sant Crist una set-
mana abans.
 La presentació es 
fa uns mesos abans, 
perquè les entrades es 
podran adquirir propera-
ment online a la pàgina 
web: codetickets.com
 Ja durant els dies 
de la Festa Major, el di-
vendres 11 de novem-
bre actuaran els grups 
Roba Estesa, Pachuco i 
dj Moncho, i el dissabte 
12 tancaran els concerts 
Ariel Rot & Kiko Veneno y  
amigos, Banda Neon i la 
dj Agatha Pher. Aquests 

Una edició anterior

concerts seran gratuïts 
a partir de la mitja nit i 
al pavelló Inpacsa.
 La Paeria aposta 
per una oferta de con-
certs molt variada i per 
a totes les edats, on els 
grups han estat escollits 
per abastar diferents ti-
pus de música i franges 
d’edat, així com tam-
bé s’ha volgut tenir en 
compte la diversitat de 
gènere.
 En aquests concerts 
recupera el 100 % de 
capacitat del pavelló 
Inpacsa a l’haver desa-
paregut les restriccions 
sanitàries en el sector 
cultural i de l’oci noc-
turn.
 La presentació de 
l’acte, va anar a càrrec 
del paer en cap de Bala-
guer, Jordi Ignasi Vidal; 
la paera de l’Àrea de Jo-
ventut, Gemma Vilara-
sau; i el tècnic de Joven-
tut de la Paeria Francesc 
Almira.

Es recupera el
concert als dies previs 
de la festa major del 
Sant Crist que enguany 
l’encapçala Antonio 
Orozco
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Presentació de la 12a edició de 
cicle Música sota les estrelles al 
Parc Astronòmic del Montsec

 El Parc Astronòmic 
del Montsec acollirà, de 
juliol a desembre, un nou 
cicle de concerts ‘Música 
Sota les Estrelles’, una ac-
tivitat que combina espec-
tacles musicals d’artistes 
catalans amb una visita 
a l’Astronòmic amb ob-
servació del cel. El secre-
tari de Territori i Mobilitat, 
Isidre Gavín; el director 
del Parc Astronòmic, Sal-
vador J. Ribas, i el direc-
tor de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, Joan Josep Ar-
danuy, han presentat avui 
els noms dels grups i can-
tautors que participaran a 
l’edició d’enguany, la 12a, 
amb la principal novetat 
que s’amplia el nombre 
de concerts de quatre a 
cinc. La passada edició 
el cicle va comptar amb 
més de 400 espectadors i 
va esgotar les entrades els 
quatre dies de concert.
 Durant l’acte, que s’ha 
celebrat a la seu de l’Ins-

Acte de presentació

titut d’Estudis Ilerdencs, 
Gavín ha destacat que el 
Cicle “és una oportunitat 
per tenir artistes de primer 
nivell a una població de 
600 habitants com Àger, 
per tant, contribueix a la 
democratització de la cul-
tura fora de les grans po-
blacions”. El secretari de 
Territori i Mobilitat també 
ha posat en valor la tasca 
de Ferrocarrils al capda-
vant del Parc Astronòmic, 
“una gestió que contri-
bueix a mantenir el posi-
cionament internacional 
de l’Astronòmic com un 
referent de primer ordre 
en divulgació científica i 
protecció del cel nocturn”.

Addiccions, un mal son de pacients i
familiars, que té sortida
 El perill de caure en 
una addicció forma part 
de la vida, especialment 
en els darrers anys que les 
pressions laborals, socials 
i econòmiques, junt amb la 
passada pandèmia del co-
ronavirus ha trastocat el dia 
a dia de nens i adults que 
obliga a adoptar una “nova 
normalitat” que en moltes 
ocasions els capgira.
 Avui en dia, ser addicte 
no és gens difícil, el que sí 
que realment és difícil és 
reconèixer-ho.
 Les persones poden   
crear dependència cap a 
qualsevol cosa, ja sigui tre-
ball, esport, tecnologies, sexe 
o diferents substàncies. En 
aquest procés d’addiccions 
influeix tant els factors ge-
nètics (que representa el 
50% de les probabilitats de 
que una persona desenvo-
lupi una addicció), com les 
experiències i buits emo-
cionals, i unes substàncies 
anomenades neurotrans-
missores les quals trans-
meten la informació d’una 

neurona a una altra.
 Malauradament es trac-
ta d’una malaltia molt ha-
bitual en una societat que 
tracta als que la pateixen 
com a persones perdudes, 
que han caigut en vicis i que 
no fan res per sortir-se’n. 
Res més lluny de la realitat!
 En CC Adicciones treba-
llen per a que es compleixi 
l’objectiu de deixar enrera 
tot aquest malson.
 En la seva metodologia 
de treball, les famílies dels 
pacients tenen un paper 
actiu. Això ho sap molt bé 
l’asturià Francisco Prados 
fundador de CC Adicciones. 
Un centre que compta amb 
vàries clíniques de desinto-
xicació repartides per tota 
la geografia espanyola, així 
com una amplia xarxa de 
delegacions i centres de 

teràpies de seguiment, com 
el de Balaguer, que dóna 
ajuda i suport terapèutic a 
tota la zona de Lleida i part 
de l’Aragó.
 Sota el lema “existe 
salida, siempre” Prados i la 
seva metodologia ajuda a 
moltes persones que com 
ell, estan o van estar “al 
pou”, utilitzant com a prin-
cipals eines l’empatia i la 
compressió, i tot un equip 
de professionals qualificats. 
Molts d’ells havien estat 
pacients, i després d’un 
període de formació, s’han 
incorporat als equips de 
treball, cosa que genera una 
necessària i forta vinculació 
amb les persones en tracta-
ment.
 En CC Adiciones tracten 
tant l’addicció a substàn-
cies com les conductes ad-
dictives i comportamentals, 
així com la patologia dual. 
Des de que el pacient entra 
a la clínica s’integra a la pri-
mera fase de tractament de 
manera progressiva, treba-
llant les carències més bàsi-
ques produïdes per anys de 
dependència, encarant-los 
a una òptima recuperació, 
recolzat per un equip de 
grans professionals de psi-
quiatres, psicòlegs, treba-
lladors i educadors socials, 
integradors i infermeria que 
hi són  durant les 24 hores 
del dia.Francisco Prados, fundador de CC Adicciones

CC Adicciones fundada per l’asturià Francisco Prados 
compta amb clíniques de desintoxicació repartides 
por tot el país pel tractament d’una malaltia molt 
present i poc entesa en la societat actual

Enguany s’amplia de 
quatre a cinc el
nombre de concerts 
per l’èxit assolit l’any 
passat amb les
entrades exhaurides
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Cloenda del curs del projecte 
Futurs Emprenedors Rurals (FER) 
amb bona participació

 El curs escolar 2021-
2022 el Projecte FER fina-
litza amb 33 escoles par-
ticipants de la Catalunya 
rural i més de 840 alum-
nes. Com a cloenda es fa-
ran tres jornades presen-
cials on, com en una fira 
professional, els alum-
nes de les comarques 
de la Noguera, el Segrià, 
la Segarra, el Solsonès, 
el Baix Ebre i el Montsià 
presentaran les seves 
idees emprenedores. Els 
alumnes de la comarca 
de la Noguera faran la 
seva fira el proper 10 de 
juny a Balaguer. Durant 
la fira, un jurat professi-
onal format per experts 
de diferents àmbits rela-
cionats amb l’empresa i 
l’educació, valorarà els 
projectes presentats i 
atorgarà a cada projecte 
una menció remarcant 

el punt fort de cada grup 
empresarial, per tal de 
posar en valor cada inici-
ativa presentada.
 Des del projecte Fu-
turs Emprenedors Rurals 
es treballa en la creació 
de projectes empresa-
rials per afrontar reptes 
dels territoris rurals, sen-
se cap límit creatiu, sigui 
factible o no amb la tec-
nologia actual. D’aques-
ta manera els nens i ne-
nes de primària, a través 
d’un aprenentatge trans-
versal, treballen la creati-
vitat, la motivació, el pen-
sament crític, el treball 
en equip, l’autonomia... 
a la vegada que desco-
breixen tot el que s’ha 
de tenir en compte per 
a emprendre un negoci 
com l’anàlisi del mercat, 
l’organització i el màr-
queting, entre d’altres. 

Entrega de premis

 La il·lustració titulada 
“La pitjor batalla és als 
teus pulmons”, elaborada 
per tres alumnes de cin-
què i sisè de primària de 
l’escola La Ràpita, de la 
ZER El Jonc, ha resultat 
la guanyadora comarcal 
de la sisena edició del 
Concurs de Cartells Anti-
tabac, organitzada per la 
Mesa de Salut Jove de la 
Noguera i coordinada per 
l’Oficina Jove del Consell 
Comarcal de la Noguera.
 El cartell guanyador ha 
estat la imatge comarcal 
de la Setmana sense Fum 
2022, que s’ha allargat fins 
aquest passat 31 de maig. 
L’obra també apareixerà a 
les campanyes comarcals 
dels propers mesos contra 
el consum de tabac.
 A banda del cartell 
comarcal guanyador, la 
il·lustració finalista del 
concurs ha estat l’obra 

Alumnes de l’Escola de la Ràpita guanyen 
el VI Concurs de Cartells Antitabac

La població de Térmens també s’ha
adherit al projecte Viles Florides

Entrega de les plantes entre els veïns

 L’Ajuntament de Tér-
mens, es troba adherit des 
del 2019 en el projecte Viles 
Florides, el qual promou la 
transformació dels pobles i 
ciutats de Catalunya a tra-

vés d’espais verds i enjardi-
nats.
 Enguany i per quart any 
consecutiu, l’ajuntament 
ha repartit petúnies entre 
els seus veïns. Un total de 

1.500 plantes, posant a dis-
posició dels veïns que s’hi 
han volgut adherir.  La fina-
litat és que les col·loquin 
als balcons o altres espais 
visibles. El repartiment es 
produí a principis de maig.
 L’objectiu del consistori 
és embellir l’espai urbà im-
plicant el veïnat. Per això 
s’ha optat per la petúnia, 
una planta plena de color i 
agraïda quant a cures.

Cartell de la Fira

titulada “Et seguiràs con-
sumint”, creada per tres 
alumnes de 3er d’ESO de 
l’Institut Almatà de Bala-
guer. El cartell guanyador 
s’ha endut un premi con-
sistent en un xec regal de 
150 euros bescanviables 
en material esportiu, men-
tre que el finalista s’ha 
endut un altre xec de 100 
euros per a la mateixa fi-

nalitat. El premi respon 
a la voluntat de fomentar 
hàbits saludables per llui-
tar contra el consum de 
tabac. 
 L’acte d’entrega dels 
premis es va fer el passat 
dilluns 31 de maig a la sala 
d’actes del Consell Comar-
cal de la Noguera, coinci-
dint amb el Dia Mundial 
sense Tabac.

Des de fa quatre anys 
consecutivament
l’Ajuntament reparteix 
les plantes entre els 
seus veïns i veïnes
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Un moment de la celebració

 L’Àrea de Serveis 
Socials del Consell Co-
marcal de la Noguera 
amb la col·laboració del 
Casal de la Gent Gran i 
l’Ajuntament d’Artesa 
de Segre, van organitzar 
el passat dissabte 28 de 
maig al Pavelló d’Es-
ports d’aquest municipis 
la 15a Trobada de Gent 
Gran de la Noguera. 
 Hi van assistir unes 
400 persones provinents 
de les diferents associ-
acions de gent gran de 
tots els municipis. 
La Trobada va començar 
a les 11.00 h, amb la ben-
vinguda institucional. 
Tot seguit, la xerrada 
participativa “Què és 
l’edatisme i com afec-
ta les persones grans”, 
a càrrec de Laia Ribas, 
treballadora social i di-
rectora del Servei per 

Artesa de Segre va acollir la 15a 
Trobada de les Associacions de 
Gent Gran de la Noguera

a l’Autonomia Persona 
d’ASPID. A les 13.00 h, 
van actuar els Bastoners 
de Peramola. En acabar 
el dinar de germanor, 
van gaudir de l’especta-
cle humorístic de l’ac-
triu Lloll Bertran, que va 
cloure la trobada. 
 Aquesta activitat feia 
2 anys que no es cele-
brava a causa de la pan-
dèmia. Amb la represa 
d’enguany s’avança en 
la recuperació d’imple-
mentar les polítiques 
comarcals de dinamitza-
ció i foment de la partici-
pació comunitària de la 
gent gran de la comarca. 

Cartell

Els usuaris de la Residència d’Àger
recuperen les sortides lúdiques

Usuaris/àries de la Residència

 Una desena d’usuàries 
i usuaris de la residència 
per la gent gran Vall d’Àger 
han redescobert aquesta 
setmana el càmping de 
la Vall d’Àger després de 
mesos sense poder sortir 
a conseqüència de les res-
triccions vinculades a la 
pandèmia. Ho han fet grà-
cies a l’ajuda del personal 
de la residència i la d’un 
grup de voluntàries i volun-
taris del poble. Han gaudit 
d’una sortida a l’exterior on 
s’ho han passat molt bé.

 L’Assossiació Esportiva 
Castelló de Farfanya, orga-
nitza la Marató de Futbol 

Castelló organitza una marató de futbol 
sala els propers 17, 18 i 19 de juny

Sala a Castelló després de 
dos anys d’aturada per la 
pandèmia.

 El torneig és una de les 
activitats més esperades 
del municipi i es celebrarà 
els dies 17, 18 i 19 de juny 
a la pista poliesportiva de 
Castelló de Farfanya.
 Aquest any i per prime-
ra vegada, els equips ob-
tindran un premi de fins a 
1.000€.
 Les inscripcions ja es-
tan obertes, es tancaran el 
el dia 10 de juny. Durant la 
jornada esportiva hi haurà 
servei de barra i entrepans. 
Les piscines municipals 
estaran obertes i seran un 
servei més per tots/es ju-
gadors/es que en podran 
fer-ne ús.

Aquesta trobada
feia dos anys que no es 
celebrava a causa de 
la pandèmia
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Cat Klezmer Trio

Balaguer prepara un Sant Joan amb 
molts actes per totes les edats

“Bèsties Feréstegues” de Balaguer

 El pròxim dijous 23 de 
juny, la ciutat de Balaguer 
celebrarà un any més la re-
vetlla de Sant Joan.
 Des de l’organització 
es segueix apostant per la 
celebració d’aquesta festa 
en el recinte del parc de 
la Transsegre. A les 7 de 
la tarda començaran els 
actes amb l’arribada de la 
Flama del Canigó per part 
del Club Ciclista Balaguer 
que portaran la Flama des 
de Pugicerdà i es farà la 
lectura del manifest a càr-
rec del Ball de Bastons del 
Casal Pere III.  A continu-
ació cantada d’havaneres 
i cançó de taverna amb el 
grup  “Pescadors de l’Esca-
la”. Durant l’espectacle es 
donarà coca  de Sant Joan 
i moscatell.
 A les 11 de la nit hi hau-
rà la concentració de la 
Rua de llum i foc de Sant 
Joan al portal del Gel, a 

 L’Associació Cultural 
Grup d’Art4 de Balaguer, 
amb la col·laboració de la 
Paeria de Balaguer, i  com a 
entitat associada  a Joven-
tuts Musicals de Catalunya, 

L’Associació Grup d’Art 4 organitza pel dia 
11 de juny un concert de música Klezmer

càrrec del grup local Dia-
bles “Bèsties Feréstegues” 
de Balaguer i la companyia 
“Saltimbankis” de Bellvís.
 Aquesta rua passarà 
pel carrer Botera, plaça 
Mercadal, passatge Gaspar 
de Portolà, direcció el Por-
talet, passarel·la nova, pla-
ça del Morter  i marge del 
riu direcció  al parc de la 

Transsegre. A continuació 
s’encendrà la foguera i hi 
haurà un espectacle piro-
musical.
 La nit estarà amenitza-
da epr dos concerts amb el 
grups “Músics de Carrer” 
que realitzaran un con-
cert tribut a Txarango i el 
grup de versions “Hey Pa-
cuchos”.

organitza pel proper 11 de 
juny al pati del Centre Cívic 
(antiga Escola Pia) dins els 
actes de la capitalitat de 
la sardana, un concert de 
música Klezmer (música 

instrumental festiva de l’Eu-
ropa de l’Est) i altres músi-
ques d’arreu.
 Cat Klezmer Trio us 
proposa fer “Una Volta al 
Món en 80 minuts”, un es-
pectacle íntim i explosiu 
que recorre algunes de les 
cançons més representati-
ves de la música Klezmer, 
amb una formació típica 
de l’estil: clarinet-guitarra-
contrabaix. Com si d’un pe-
tit viatge es tractés, podrem 
també escoltar sonoritats 
d’altres músiques: choros 
brasilenys, tango rioplaten-
se, sardanes catalanes o 
lamentacions gitanes.
 El trio està format per 
Xavi Pendón (clarinet i teno-
ra), Xavi Torras (guitarra) i 
Jone Aldunate (contrabaix).

Ja s’ha celebrat l’acte d’entrega 
de premis del 14è concurs
literari Amic-Ficcions 2022

 Més de 320 persones 
d’arreu de Catalunya, 
Aragó, País Valencià, 
Illes Balears i Catalunya 
del Nord van assistir el 
passat 26 de maig, a l’ac-
te de lliurament de pre-
mis de la 14a edició del 
concurs literari AMIC-
Ficcions, celebrat al Cai-
xaForum Barcelona. 
 De les 200 històries 
finalistes, el Premi a la 
Millor Història AMIC-
Ficcions 2022, guardonat 
amb un iPhone, ha estat 
per Jana Cuch Guillén de 
l’INS Jaume Balmes de 
Barcelona, sota el pseu-
dònim Jana Cuch, pel 
seu relat “La vida que no 
vaig viure”. 
 El Premi Territorial 
de Lleida per Marta Tor-
res Ruíz de l’INS Canigó 
d’Almacelles pel seu re-

Foto de grup després de la entrega de premis

lat “Imitació de la vida”.
 El concurs literari 
juvenil AMIC-Ficcions, 
l’aventura de crear his-
tòries, va tancar la ca-
torzena edició amb una 
participació rècord de 
4.493 alumnes registrats 
de 284 centres educatius 
diferents.
 Aquests joves, d’en-
tre 14 i 18 anys, provenen 
de Catalunya (3.102), 
País Valencià (793), les 
Illes Balears (463), Ara-
gó (110) i Catalunya del 
Nord (25).

Ramon Grau president 
de l’AMIC va agrair a 
totes les parts que ho 
fan possible i remarca 
l’èxit de participació



11<<L E C T U R A

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

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Un vespre, una mo-
dèlica família alemanya 
espera la tornada del 
pare, el cap de casa, que 
ve d’un viatge de negocis 
que ha de suposar un as-
cens laboral i social. Han 
preparat musclos per so-
par, el seu plat preferit, tot 
i que a cap dels altres els 
agraden especialment. 
Però passen les hores i el 
pare no arriba... Mare, fill 
i filla comencen a parlar i 
a poc a poc es va gestant 
una revolta que posarà en 
qüestió el sistema patriar-
cal al qual es troben sot-
mesos. Birgit Vanderbeke 
va obtenir l’any 1990 el 
prestigiós premi Ingeborg 
Bachmann amb aquesta 
novel·la, que ha fet que 
sigui considerada una de 
les grans autores de la 
literatura alemanya ac-
tual. Com la família pro-
tagonista del llibre, la de 
l’autora va fugir de l’Ale-
manya Oriental. Precisa-
ment, l’autoritarisme del 
pare en aquesta novel·la 
breu s’ha interpretat com 
una crítica al sistema de 
l’RDA. 
 És una novel·la curta, 
però d’una intensitat que 
va creixent a mesura que 
vas passant les seves pà-
gines. 

 A Lagos, als anys no-
ranta, en el marc d’una 
dictadura militar, en una 
Nigèria amb ben poc fu-
tur, la Ifemelu i l’Obinze 
s’enamoren. Com molts 
altres adolescents, saben 
que tard o d’hora hauran 
d’abandonar el seu país. 
Ell sempre ha somiat viu-
re als Estats Units, però 
és ella qui aconsegueix el 
visat per anar amb la seva 
tieta a Brooklyn i estudiar 
a la universitat. Mentre 
l’Obinze lluita contra la 
burocràcia, la Ifemelu tro-
ba una Amèrica on res no 
és com s’ho imaginava, 
començant per la impor-
tància del color de la pell. 
Totes les seves experièn-
cies, desgràcies i aventu-
res porten a única pregun-
ta: acabarà convertida en 
una “americanah”? Chi-
mamanda Ngozi Adichie 
és una autora nigeriana 
considerada la veu més 
destacada dels nous au-
tors anglòfons que han 
aconseguit atreure una 
generació de lectors cap a 
la literatura africana.
 Una història d’amor al 
llarg de tres dècades i tres 
continents, la història de 
com es crea una identitat al 
marge dels dictats de la so-
cietat i els seus prejudicis.
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Musclos per sopar
Autor: Birgit Vanderbeke
Gènere: Novel·la

 L’Agnes ha viscut tota 
la seva vida al tercer pis 
d’un bloc d’apartaments i 
no s’imagina vivint en un 
altre lloc. Un dia una al-
tra nena, l’Anne, es muda 
al mateix bloc i la vida de 
l’Agnes es revoluciona: 
ha de reconciliar-se amb 
la idea que els nombro-
sos secrets de l’edifici ja 
no són només seus. Per-
què, ben mirat, què és 
una llar? I qui li pot dir 
llar a una casa?.
 L’Agnes fa tot el possi-
ble per conèixer a la nova 
inquilina però no aconse-
gueix coincidir amb ella. 
Finalment arriba el dia en 
què es troben i comen-
cen a jugar juntes. 
 Un llibre on els temes 
principals són la perti-
nença i l’amistat, temes 
a parlar amb els més pe-
tits de la casa per enca-
rar situacions que es tro-
baran al seu futur i com 
s’han de solucionar o si 
més no, com gestionar 
algunes situacions com 
les que viuen les i els 
protagonistes d’aques-
ta historieta adreçada 
a petits però també als 
pares perquè ho comen-
tin junts els detalls del 
llibre, en el moment de 
fer la lectura.

Americanah
Autor: C.N. Adichie
Gènere: Novel·la

Allà on viu l’Agnès
Autor: Marit Larsen
Gènere: Infantil (+7)

Tu de tu

Vas pel carrer,
i et mires i et preguntes, 
les mirades de qui et veu.

Després,
et mires tu mateix,
i et diu el teu mirall,
que tu també ets un altre,
distint del que tu veus.

Si no és així,
si ets només 
tu sol,
llavors,
tu ets autèntic.
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Temporada per a recordar del Club Futbol  
Balaguer amb l’ascens de categoria

L’Artesa de Lleida fent el passadís al C.F. Balaguer

 4 títols de lliga, i la ma-
joria dels equips en el top-3 
de les classificacions, són 
el balanç d’una molt bona 
temporada de futbol a Bala-
guer. 
 El primer equip, una set-
mana després d’aconseguir 
l’ascens, tot i perdre en la 
seva visita a Alpicat per la 
mínima, es van proclamar 
campions ja que tenien el 
goal average particular gua-
nyat, al haver-se imposat 
per 3-0 en el partit d’anada. 
 El partit va anar de 
menys a més per als bala-
guerins que no van poder 
superar el bon planteja-
ment que els locals van fer 
des del minut 1 de partit. 
 En l’últim partit de la 
temporada, es va tornar 
a veure una derrota bala-
guerina, davant l’Artesa de 
Lleida que necessitava els 
3 punts per seguir aspirant 
a l’ascens, però es va veure 

Els campions més petits, el Pre-benjamí A

frustat, ja que l’altre aspi-
rant a pujar va fer els deu-
res i va guanyar al Torrefar-
rera essent així l’equip que 
acompanya al Balaguer a 
primera catalana. 
 L’equip juvenil també 
es va proclamar campió de 
lliga, els nois entrenats per 
Jose Gil van aconseguir 25 
victòries, 3 empats i 2 der-
rotes amb la lliga ja sen-

tenciada, anotant 115 gols i 
encaixant tant sols 40. Uns 
números que cap equip a 
Catalunya els ha aconse-
guit. D’altra banda cal ano-
menar a Levi Bautista, mà-
xim golejador de la primera 
divisió juvenil de Catalunya 
amb 44 dianes. 
 Els altres campions del 
club van ser l’aleví C entre-
nats per Jordi López i Joan 
Monesma i el prebenjamí A 
entrenats per l’Aleix Llusà, 
jugador del primer equip de 
Balaguer.
 Des del club es preveu 
fer una festa de final de 
temporada, amb un sopar 
de germanor el pròxim 18 
de juny al pavelló Molí de 
l’esquerrà on jugadors, pa-
res, socis i aficionats po-
dran celebrar i posar punt 
i final a una temporada que 
sempre es recordarà. Tot-
hom que es vulgui apuntar 
haurà de posar-se en con-
tacte amb el club. 

Una edició anterior de la Cursa del Foc

 El proper dissabte 25 
de juny, Balaguer cele-
brarà la 9a edició de la 
Cursa del Foc.  La cursa 
es limitarà a uns 200 par-
ticipants amb un únic 
circuit de 5km, per ca-
minar i recórrer les prin-
cipals artèries vials del 
casc antic, que s’haurà 
de cobrir amb un màxim 
de 45 minuts. 
 Les inscripcions es 
podran formalitzar on-
line a la web www.es-
ports.balaguer.cat o de 
forma presencial a la 
regidoria d’esports; amb 
una samarreta d’obsequi 
per cada participant.
 Com en les edicions 
anteriors, la cursa del 
foc, coincideix amb al 
nit del comerç del Cen-
tre Històric que de for-
ma conjunta organitzarà 
una vetllada per gaudir 

El 25 de juny es celebrarà a
Balaguer la 9a edició de la Cursa 
del Foc al Centre Històric

de l’esport i les compres 
en aquesta part de la ciu-
tat. Enguany durant la 
cursa es podrà agafar 4 
obsequis de l’Associació 
de comerciants que es 
distribuiran al llarg de la 
prova i que s’emportaran 
aquells atletes que els 
vulguin agafar i arribar a 
creuar la meta amb l’ob-
sequi carregat. 
 La cursa donarà els 
seus tradicionals  guar-
dons i premiats als tres 
primers/es classificats/
des  de la cursa i també al 
grup/conjunt més nom-
brós, i als participants 
amb més edat i menys 
que siguin capaços de 
cobrir el recorregut pel 
seu propi pas. Compta-
ran amb la participació 
del diables de Balaguer, 
que amenitzaran  abans 
i després de la cursa.
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El Circuit 3x3 FCBQ ha aplegat 
a 250 participants de 60 equips

 Balaguer acollí el pas-
sat 5 de juny una nova 
prova de la 5a edició del 
Circuit 3x3 FCBQ organit-
zada per la Federació Ca-
talana de Basquetbol i la 
Paeria, amb col·laboració 
del CB Balaguer i el suport 
de Mundo Deportivo. 
 Fins a 6 pistes a In-

pacsa per on han passat 
60 equips i 250 esportistes 
des de Mini fins a la Sènior.   
La prova en categoria PRO, 
amb la participació dels 
millors jugadors/es de 3x3 
del país, que ha finalitzat 
com a campions, en noies, 
l’equip 24 Segons i en nois, 
el conjunt 3x3 Crew. 

El CB Balaguer celebra la 52a edició de les 
24H de Bàsquet aquest cap de setmana

Sènior B Paviments la Noguera ascendeixen a 2a Catalana

 Aquest cap de setmana 
del 10 i 11 de juny, es cele-
brarà la 52a edició de les 24 
hores del Club Bàsquet Ba-
laguer. Després de dos anys 
sense poder-les realitzar.
 La categoria sènior i jú-
nior es divideix en dos dies, 
començarà el divendres 10 
de juny per a tarda i s’allar-
garà fins a la matinada. Es 

reprendrà el joc el dissabte 
per la tarda.
 El torneig escolar es ju-
garà el dissabte al matí, i 
s’allargarà fins al migdia.
Cal esmentar els fantàstics 
resultats pel Club Bàsquet 
Balaguer el passat cap 
de setmana del 28 i 29 de 
maig, en que l’equip júni-
or femení  “English with 

John”, entrenat per Anabel 
Ticó i Albert Domingo es 
coronava campió de la Fi-
nal a 4 de Nivell A desprès 
de vèncer a les semifinals 
al Mollerussa i a la final al 
poderós Ceng Artesa de 
Segre.
 El cadet masculí  “Res-
taurant Can Pere Camara-
sa” entrenat per Francesc 
Almira, també es proclama-
va campió de la Final a 4 de 
Nivell B al guanyar a les se-
mifinals al CB. Mollerussa i 
a la final al Sicoris.
 El cadet femení “Cal 
Xirricló” grana entrenat per 
Clara Paniagua, va quedar 
sots-campió a la Final a 
4 de Nivell A i el sènior B 
femení “Paviments La No-
guera 2015” entrenat per 
Cris Andrés, va aconseguir 
l’ascens a 2a Catalana des-
près de vèncer el passat di-
lluns al Club Bàsquet Cer-
vera.

Campions/es del Circuit 3x3 FCBQ Balaguer

Medalles pel CEN Balaguer en el 
Circuit Català de Natació absolut

 El passat diumenge 
22 de maig es va cele-
brar a les instal·lacions 
del CN Hospitalet el Cir-
cuit Català de Natació 
Absolut. Una jornada 
històrica pel Club Espor-
tiu Natació Balaguer, ja 
que es van aconseguir 
les primeres medalles 

en la història del club en 
aquesta competició.
 L’Aurembiaix Pifarré, 
medalla d’Or en 1500 
lliures. Aina Torrubiano 
bronze en la prova de 200 
esquena. I Arnau Pifarré 
medalla de bronze en 
200 esquena, i 6a posició 
als 50 metres esquena.

Els tres guanyadors del CEN Balaguer

Clàudia Martínez Ros

 La Balaguerina Clàudia 
Martínez Ros, s’ha procla-
mat campiona de Catalu-
nya de 200 metres de cate-
goria sub 18. 

Clàudia Martínez campiona de Catalunya 
de 200 metres en la categoria sub 18

 El campionat es va ce-
lebrar el passat dissabte 28 
de maig a Manresa i van 
participar a la proba les 24 
atletes amb millor marca 

de tot Catalunya.
 Amb aquests resultats 
es va classificar automà-
ticament per representar 
a Catalunya al Campionat 
d’Espanya de federacions 
autonòmiques que s’ha ce-
lebrat a Valladolid aquest 
passat cap de setmana.
 Dissabte la Clàudia, va 
quedar 6a als 200 metres 
llisos, i 1a als 4x100 mixte 
amb la selecció catala-
na fent record d’Espanya 
sub18 amb un temps de 
44.01.
 En aquest campionat , 
la selecció de Catalunya-
participant, va assolir la 
primera posició després 
de totes les proves que s’hi 
van disputar.



14 >> B R E U SO P I N I Ó

Anuncis breus classificatsGROC 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.

TREBALL 
-------------------------------------------
PROFESSORA nativa d’an-
glès dona classes de con-
versa. Raó: 650422582.
-------------------------------------------
NUEVA EMPRESA preci-
sa chófer para conducir 
trailer. Ruta Catalunya y 
nacional. Interesados lla-
mar: 629356462-699373778 
(Lorena).
-------------------------------------------
SE OFRECEN servicios in-
formáticos (aplicaciones 
web, páginas web o blogs, 
tiendas e-commerce). Tam-
bién clases particulares de 
programación web (PHP 
y Java Script).  Razón: 
643167081.
-------------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------------
A PAÏSOS CATALANS, 
es ven pis nou, 3 habita-
cions, gran terrassa. Raó: 
629725009.
--------------------------------------------
TRASPÀS, botiga de roba 
infantil a Balaguer, per no 
poder atendre. Està total-
ment equipada i en ple 
funcionament. Demanar 
informació del traspàs: 
973450555.
-------------------------------------------
BUSCO pàrking zona carrer 
Bellcaire de Balaguer. Raó 
telf: 667476172.
--------------------------------------------
LLOGUER LOCAL al c/ Gi-
rona de Balaguer, de 32 m2. 
Amb aigua i llum. Té porta 
d’alumini, vidre i també 
reixa. Telèfon informació: 
973450555.
---------------------------------------

A PAÏSOS CATALANS, 
es ven pis, 2 habitacions. 
Raó: 629725009.
--------------------------------------------
ES LLOGA PIS al c/ Ra-
mon Llull de Balaguer. Raó: 
647552900-646748119. Es llo-
ga apartament a Camarasa: 
Raó: 639920281.
--------------------------------------------
ES LLOGA pàrking de ratlla 
al Passeig de l’Estació, 28. 
Raó: 652917491.
-------------------------------------------
ALQUILER VACACIONAL 
en Salou y Cambrils, con 
piscina, cerca de la playa. 
Mínimo siete noches. Ra-
zón: 603035238-609369537 
(Susana).
-------------------------------------------

MOTOR 
-------------------------------------------
VENC FORD ESCORT Di-
esel (T-3210-AY), en molt 
bon estat. Preu raona-
ble. Interessats trucar: 
689301110/631681607.
-------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------
COMPRO monedes, bitllets, 
segells, joguines, rellotges 
de totes les marques, àl-
bums de cromos, postals, 
fotos antigues, còmics, llibres 
antics, programes de cine, 
plomes estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextric, coberte-
ries de plata, joies d’or. Raó: 
676803205.
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
-------------------------------------------

 Fa  molts anys. Estic par-
lant dels principis, potser, de 
la seixantena dels nou-cents. 
Que a Balaguer hi havia tres 
pasteleries; la del Muixí, la 
del Montseny i la del Graells 
dels porxes de la plaça. No 
conec si es van ficar d’acord 
davant de la idea d’un dels 
tres per comercialitzar una 
pasta que es batejà amb el 
nom de Delícies de Balaguer, 
i durant molt de temps es van 
vendre, i puc assegurar que 
eren gustoses de boca i de 
fàcil paladar. Si per descuit 
s’assecaven el remei era la 
llet. I el seu gust no era el ma-
teix.
 Tenim la coca de recap-
te amb fidels seguidors que 
la compren com una menja 
preferida a moltes altres. Ara 
l’Ajuntament vol que Bala-
guer sigui coneguda per al-
guna altra cosa comestible 
que es pugui identificar com 
balaguerina, ja veurem si 
l’encerten en el temps que 
tenim. De moment serà una 
nou vinguda, i potser una nou 
marxada. Amb tot un desga-
vell de venda de “autotitulis” 
de tots som pastelers. Quan 

Delícies de Balaguer
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

tots coneixem, que avui per 
avui, sols n’hi ha  dos a tot 
estirar, i una d’indiscutible. 
 I per trencar la  dolçor del 
que hem parlat, aquets dar-
rers dies hem vist uns canvis 
substancials a Junts x Cata-
lunya. En altres temps, la pre-
sència del Puigdemont com a 
cap de llista podia ser atrac-
tiu per a molts. Avui, jo crec 
que no. La postura pacient i 
meditada d’Esquerra, crea 
una sensació de tranquil-
litat i pau que prou falta fa 
i que es miri amb simpatia. 
La disciplina com a partit és 
ben destacable. I el dia a dia 
treballa a favor d’ells. Malgrat 
algunes arrels que volen per-
què no tenen i les pregonen, 
perquè alguna cosa s’ha de 
fer de cara a la galeria.
 La senyora o senyoreta 
Elsa Artadi ha marxat de la 
closa amb depressió, una 
tensió nerviosa en tot el seu 
cos (?), que l’ha fet dimitir 
de tots els seus càrrecs. Jo 
li desitjo una bona recupera-
ció, però que em perdoni si 
el dubte està dintre del meu 
cap. Veiem, si una dona en 
plena  joventut que ha estat 

macerada prou temps en el 
pensament del Puigdemont 
no plega avui per demà. Vo-
leu dir que la seva aspiració 
que era  presentar-se per 
l’alcaldia de Barcelona. Al 
veure que el partit, que no 
deixa d’ésser un barrejot 
d’idees i ambicions no pen-
sava com ella. S’ha sentit 
ofesa i ho ha deixat tot. Per 
una altra banda la senyora 
Borràs i el Sr. Turull, es re-
parteixen l’actual pastis de 
Junts x Catalunya amb tots 
els colors que hi ha, i sem-
bla forçar al Puigdemont 
anar-se’n a dedicar-se al 
CDR i la seva República Ca-
talana.
 El Sr. Turull és el senyor 
que va venir a vendre la 
suposada llibertat de Cata-
lunya en un acte a la Sala 
de l’Ajuntament, en un llu-
nyà dia i que tinc gravat a 
la memòria. Allò tan segur 
que ell i la seva colla tenien 
tan  ben preparat, no tenien 
res previst pel dia següent. 
I que ell no deia la veritat 
no es va tardar gaires dies 
a comprovar-ho.
 Abundosa es la pro-
ducció de llibres que hi ha 
al mercat. Des d’insensats, 
als que esfullant la margari-
da se’ls pot donar l’adjectiu 
que més agradi a cadascú.
-------------------------------------------

 El Centre de Formació 
d’Adults (CFA) Balaguer 
ajuda cada curs a unes tres-
centes persones a aprendre a 
llegir i escriure, i poder acon-
seguir la prova d’accés a for-
mació professional, aprendre 
idiomes així com títols ofici-
als i millorar les competèn-
cies informàtiques de forma 
pràcticament gratuïta.
 L’Escola d’Adults comp-
ta des d’alumnes de 16 anys 
que preparen la prova d’ac-
cés a formació professional 
fins a alumnes de 70 anys 
estudiant informàtica. Es 

Segona oportunitat
Centre de Formació d’Adults
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

dóna un servei general a tota 
la societat. Especialment a 
aquells que no van poder 
o voler formar-se en el seu 
moment i ara ho necessiten 
per a la seva vida laboral o 
simplement per ànsies de 
coneixement. L’alumnat paga 
només les despeses de mate-
rial.
    Un equip de quatre docents 
ha de fer front a un important 
volum de treball i a l’organit-
zació de classes per a uns 
alumnes que solen arribar a 
tres cents al llarg del curs. El 
centre està obert en horari de 

matí i tarda, excepte el di-
vendres que s’obre només 
en horari de matí. És una 
feina sacrificada però molt 
satisfactòria pel professo-
rat.
 A part, per donar més 
serveis en un futur pro-
per, s’ha creat l’Associació 
d’Amics del centre, engegat 
de moment pel professorat 
del centre; amb la intenció 
de poder donar més classes 
de llengües, de manera vo-
luntària i fora de l’horari es-
colar, a aquelles persones 
que ho necessitin.
 Si la demanda ho exi-
geix i es pot comptar amb 
personal voluntari, es dei-
xaran les aules per poder 
exercir nous ensenyaments 
com llengua francesa.

Per posar anuncis en aquesta
secció de breus classificats,

us podeu adreçar al c/ Sant Lluís,
36-38 entresol de Balaguer,

trucant al telèfon 973 448 273 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 2 de juny a les 8 de la tarda del 9 de juny ALDAVÓ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 9 de juny a les 8 de la tarda del 16 de juny DOLSET
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 16 de juny a les 8 de la tarda del 23 de juny SALA
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