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 Entenc, i no m’agradaria 
equivocar-me, que les elecci-
ons del proper diumenge servi-
ran perquè la ciutadania de Ca-
talunya opti no només per uns 
programes electorals, sinó per 
la posició que les forces políti-
ques prendran envers una con-
sulta sobre el futur d’aquesta 
nació. És a dir que el vot vindrà 
possiblement determinat per 

si aquestes es decanten per al 
dret a decidir del poble català, 
independència inclosa, o per, 
emparant-se amb la Consti-
tució de 1978, negar aquest 
dret. Per què hom pot prohibir 
que Catalunya pugui exercir el 
dret, que com a poble, té d’es-
collir el seu futur? Que jo sàpi-
ga tot text legal es pot modifi-
car i, aquest, no és l’excepció. 
No fa gaire temps que les dues 
forces majoritàries al Congre-
so de Diputados van pactar, i 
no és la primera vegada, can-
vis en alguns articles. Per què 

aquest text no es pot continuar 
adaptant a les necessitats del 
moment i de la seva gent? No-
més cal recordar com i quan 
es gestà  aquest document i 
que després d’haver-se apro-
vat, encara patí les envestides 
involucionistes que, potser, no 
fracassaren del tot. La respos-
ta és senzilla: No interessa. 
Per què? Les raons són prou 
conegudes. Ara bé, depèn del 
resultat d’aquest diumenge, 
ja poden dir el que vulguin 
perquè el poble haurà parlat i 
ben clarament. Així ho espero.

 La suspensió de la paga extra de Nadal que va aprovar 
el Consell de Ministres afectarà els funcionaris de totes 
les administracions: Estat, comunitats autònomes i 
ajuntaments, perquè s’aplica mitjançant la legislació 
bàsica, segons van confirmar fonts del govern espanyol. 
La Moncloa argumenta que hi ha diferències entre els 
salaris dels funcionaris de l’administració central a favor 
de la resta, i defensa que la mesura s’apliqui per igual a 
tots els nivells d’administració. 
 Però aquesta suspensió, no afectarà només els 
treballadors de la funció pública, ja que el descens 
d’ingressos d’aquests milers i milers de famílies, faran 
que durant les festes nadalenques, es consumeixi molt 
menys, afectant, a la vegada, al sector comercial, al sector 
turístic i indirectament, provocarà que no disminueixin les 
llistes d’aturats com en els anys anteriors, ja que tant el 
sector comercial com el turístic eren els sectors que més 
contractes realitzaven durant els mesos de desembre i 
gener, coincidint amb la època de més consum de l’any.
 És el peix que es mossega la cua, en una crisi 
econòmica que no se li veu la solució, per molt que els 
nostres governants afirmin que hi ha una petita millora i 
que potser el 2013 o 2014, la cosa anirà millor.
 D’altra banda, hi ha qui li busca el seu aspecte positiu, 
com a solució al desmesurat consumisme que la societat 
havia caigut en els darrers anys, i que aquesta crisi pot 
servir com a aprenentatge per als més joves, buscant 
fórmules alternatives i més solidàries per viure sense tants 
diners.

La extra de Nadal
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El nou Hospital Lleuger de Balaguer acull 
temporalment els serveis del CAP

Nou Hospital de Dia de Balaguer

La Colla Gegantera presenta la darrera 
de les reproduccions amb el Sereno
 Fa aproximadament  vuit  
anys que la Colla Gegantera 
i Grallera de Balaguer va 
endegar el projecte de fer en 
miniatura tots els gegants de 
la ciutat. Van tirar endavant 
amb les reproduccions fetes 
amb cartró-pedra i fetes de 
forma artesanal, cosa que els 
ha diferenciat de la resta de 
colles de tots els Països Ca-
talans que en algun cas ho 
han fet amb reïnes o argila. 
Poc a poc han anat sortint 
les diferents reproduccions 
fetes per diversos artesans 
de les nostres contrades. 
Feia un temps però que 
per motius econòmics no 
podíen acabar la col·lecció, 

Van visitar les instal.lacions les autoritats locals de 
Balaguer i d’altres municipis de la comarca

 El pla educatiu For-
ma’t, impulsat per l’ajun-
tament de Balaguer a 
través del projecte Tre-
ball als Barris 2011, ha 
beneficiat a un centenar 
de persones residents 
al centre històric de la 
ciutat. Aquesta inicia-
tiva pretén donar una 
formació transversal i es-
pecialitzada a persones 
joves amb risc d’exclusió 

Un centenar de veïns del
Centre Històric participen al 
projecte Forma’t

Alumnes del curs de mecànica

El pla educatiu
Forma’t, fa dos cursos 
de mecànica, un de 
perruqueria i estètica 
i un de comerç

Miniatures dels Gegants de Balaguer

 Responsables de l’Ins-Responsables de l’Ins-
titut Català de la Salut a 
Lleida i l’equip directiu 
del Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) de Balaguer 
van ensenyar a l’alcalde i 
regidors de l’ajuntament 
de Balaguer i d’altres mu-
nicipis de la comarca les 
instal·lacions del nou hos-
pital lleuger de la ciutat, 
que a partir del passat 
dilluns 12 de novembre, 
va entrar en funcionament 
acollint, de forma provisio-
nal, els serveis de l’actual 
CAP,  mentre s’executa la 
reforma de l’actual centre 
d’atenció primària, annex 
a l’hospital.

social per tal que tinguin 
més possibilitats a l’hora 
d’incorporar-se al mer-
cat laboral. L’alcalde, 
la regidora de Serveis 
a les Persones i el regi-
dor d’Obres,  van visi-
tar  l’Escola d’Oficis, on 
s’imparteixen les classes 
teòriques i pràctiques.
 Concretament, van 
visitar els alumnes de 
mecànica, un curs que 
té 210 hores de durada.
 Degut a l’elevada 
demanda d’aquesta 
especialitat, s’han fet dos 
torns, matí i tarda. Dins 
del mateix pla també 
s’imparteixen cursos de 
perruqueria i estètica, i 
de comerç.

i finalment ara han trobat 
el moment i ofereixen la 
darrera figura que faltava: El 
Sereno.
 D’altra banda, durant la 

Festa Major van presentar 
les Galetes Geganteres amb 
les representacions de la 
Catalaneta i del Catalanet 
fets de xocolata. 
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La pluja va ser la protagonista en
alguns dels actes de la Festa Major

 Balaguer va celebrar la 
festivitat del Sant Crist, el 
patró de la ciutat, el passat 
dia 9 de novembre, tot i la 
pluja, es va fer la tradici-
onal ballada de gegants i 
sardanes. Abans, a les 11 
del matí, el bisbe d’Urgell, 
Joan Enric Vives, va oficiar 
una missa al santuari del 
Sant Crist, i tot seguit les 
autoritats van anar en co-
mitiva, acompanyats dels 
macers, fins a la plaça del 
Mercadal.
 Els actes de la festa 
major de Balaguer van 
arrancar amb l’ofrena floral 
al Sant Crist i el pregó, 
que va fer el director de 
Vilaweb, Vicent Partal, que 
va recordar els vincles de la 
seva població natal, Bétera, 
al País Valencià, amb l’antic 
Comtat d’Urgell, i la seva 

Concurs de Sardanes

Entre els actes festius més participats, cal destacar 
el Castell de Focs, els diferents concerts i balls a 
l’envelat, el Concurs de Sardanes i els gegants

capital, Balaguer, d’on eren 
alguns dels pobladors que 
es van instal·lar a la localitat 
un  cop reconquer ida 
als musulmans. De fet, 
el cognom Balaguer és 
comú a  Bétera ,  cosa 
que demostra l’origen 
dels seus ancestres. Així 
mateix, davant del nou 
procés polític que s’ha 
obert a Catalunya després 
de l’11 de setembre, va 
demanar als catalans que 
no s’oblidin dels seus 
“germans valencians”, ja 

que malgrat les fronteres 
i els límits administratius, 
tots formen part d’una 
mateixa nació.
 Dins de la programació 
de la festa major,  cal 
destacar l’esmorzar de 
germanor del dissabte 
al matí, el concurs de 
sardanes el diumenge, les 
simultànies d’escacs, així 
com les diferents sessions 
de ball a l’envelat i els 
concerts a la Carpa Jove i 
l’esperat castell de focs que 
clausurava la festa major.

Ball de Gegants
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 En motiu del Dia In-
ternacional Contra la Vi-
olència Masclista, l’Ajun-
tament de Balaguer, el 
Consell Comarcal de 
La Noguera i l’Institut 
Català de les Dones han 
organitzat una cursa 
oberta a totes les dones, 
majors de 8 anys, sense 
distinció de nacionalitat 

i amb ganes de vèncer 
els 5 km de circuit.  El 
recorregut de la cursa, 
totalment urbà, es podrà 
realitzar en qualsevol de 
les modalitats que vulgui 
la participant, ja sigui 
corrent, en marxa, fent 
jogging o caminant.
 Aquesta  p r imera 
edició serà sota l’eslògan: 
« C o r r e m  c o n t r a  l a 
violència masclista: Som-
hi!!!!»
 La cursa es celebrarà 
e l  d i u m e n g e  2  d e 
desembre de 2012, amb 
sortida a les 11:00h. de la 
Plaça Mercadal, davant 
de l’Ajuntament.

Cursa de dones en contra de 
la violència masclista, el
proper 2 de desembre

Cartell de la Cursa

La Cursa tindrà
sortida a les 11 del 
matí des de la Plaça 
del Mercadal, davant 
de l’Ajuntament

Una trentena de persones participen a la 
visita guiada al Cementiri Vell de Balaguer

Un moment de la visita

Nova imatge i nova programació de 
l’emissora municipal Ràdio Balaguer
 En motiu de les Festes 
del Sant Crist 2012, Ràdio 
Balaguer va presentar la 
seva nova imatge amb un 
nou logotip de l’emissora i 
una nova pàgina web, així 
com les novetats per la nova 
temporada, tot i que aquesta 
ja va començar en part, el 
passat mes d’octubre.
 Entre les novetats en 
programació destaquen una 
roda musical amb música 
més actual i la incorporació 
dins de la graella de nous 
p r o g r a m e s  a m b  u n s 
continguts destinats a 
diferents col·lectius, que 
tenen la intenció d’arribar a 
una audiència més variada 

Ivars de Noguera, Oliola, la Sentiu de Sió i Termens 
es sumen als ajuntaments que ja ho havien fet

Col·laboradors de Ràdio Balaguer

i que s’aniran incorporant 
els pròxims dies.  Pel que 
fa als programes, tot i que 
molts dels espais tenen 

continuïtat, se n’incorporen 
de nous, també comptant 
amb més participació 
d’entitats.

 El passat diumenge 
4 de novembre, tècnics 
del Museu de la Noguera 
van realitzar una visita 
guiada pel Cementiri Vell 
de Balaguer, amb la parti-
cipació d’una trentena de 
balaguerins que van fer un 
recorregut per les tombes 
i sectors del cementiri que 
mantenen alguna particu-
laritat, ja sigui històrica o 
artística.
 La visita va acabar a la 
sacristia de l’església de 
Santa Maria de Balaguer, 
on hi ha les làpides que 
es van traslladar des de 
l’església a la sacristia.
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Veïns de les Avellanes-Santa Linya fan 
una ruta de 54 km pel municipi

Participants a la ruta circular

Responsables del Consell Comarcal
visiten el Centre de Tartareu
 El dimarts 13 de novem-
bre el president del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Pere Prat, la vicepresidenta 
de l’ens comarcal, Antònia 
Pubill i el gerent del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Resti Vilajoliu van visitar el 
centre de dinamització del 
patrimoni històric, natural i 
rural de Tartareu. El motiu 
de la visita va se per im-
pulsar i incentivar aquest 
territori tant a nivell turístic 
com a nivell de patrimoni.

La ruta, que passa per llocs fantàstics serveix per 
descobrir la riquesa cultural del municipi

 L’Ajuntament de Les 
Avellanes i Santa Linya, 
l’Associació de Veïns de 
Montalegre i els veïns i 
veïnes de Vilanova de 
la Sal, juntament amb 
el suport del Consell 
Comarcal de la Noguera 
van celebrar el passat 
diumenge 11 de novem-
bre un homenatge al veí 
Josep Serradell Codo 
en motiu dels seus 100 
anys.
 D u r a n t  l ’ a c t e 
commemorat iu  de l 

Vilanova de la Sal va retre 
homenatge al seu veí
centenari, Josep Serradell

Un moment de l’homenatge

Visita al centre de Tartareu

 El passat diumenge 28 
d’octubre un grup de 21 
persones dels pobles de 
Les Avellanes, Santa Linya, 
Vilanova de la Sal i Tartareu 
van realitzar una ruta cir-
cular dins del municipi de 
54 quilòmetres que passa 
pels quatre pobles amb un 
desnivell acumulat de 1.500 
metres.
 Tot un èxit pel grup, 
per un itinerari encantador 
p e r  l a  s e v a  b e l l e s a 
paisatgística.
 L’objectiu d’aquestes 
r u t e s ,  é s  f o m e n t a r, 
descobrir  i  valorar  la 
riquesa cultural d’aquesta 
zona de la Noguera Alta.

centenari que es va 
celebrar al local social de 
Vilanova de la Sal, amb els 
familiars, amics i veïns, 
se li va fer el lliurament 
d ’ u n e s  p l a q u e s 
commemoratives per 
part de la vicepresidenta 
del Consell Comarcal, 
Antònia Pubi l l  i  de 
l’alcaldessa del municipi 
Ma Carme Garrofé.
 Es va finalitzar la 
celebració amb uns 
refrigeris per tots els 
assistents.
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Nou Pla de Desenvolupament Turístic 
del Montsec amb una oferta de qualitat

 El proper diumenge 
18  de novembre,  a 
les 12 del migdia i a 
l’Església del Monestir 
de les Avellanes, hi 
haurà una cantada de 
nadales a càrrec de les 
corals: Coral de Polinyà,  
Coral Sant Josep de 

Castellar del Vallès, Coral 
Sabadell per l’amistat de 
la dona i Coral Sabadell 
Roureda. 
 Aquesta actuació 
forma part de la nova 
iniciativa “Espai cultura, 
art i música” del Monestir 
de les Avellanes.

El Monestir de les Avellanes 
acull una cantada de nadales

Monestir de les Avellanes

Presentació del Pla de Desenvolupament

 E l  n o u  p l a  d e 
desenvolupament turístic 
del Montsec vol aprofundir 
en l’oferta de qualitat, 
competitiva i diferenciada.
 Pr e v e u  m i l l o r e s  a 
l’accés a Mont-rebei, una 
estació nàutica d’interior 
al Segre-Rialb, l’ampliació 
i  comercial i tzació  de 
productes relacionats 
amb el senderisme, BTT i 
cicloturisme, la construcció 
del Jardí de l’Univers al 
COU, l’organització d’un 
Festival de l’Astronomia o 
una nova web, entre altres 
iniciatives.
 A més, fixa el Montsec 
com una destinació de 
muntanya  seguint  la 
classificació que establirà 
el pla turístic «Catalunya 
2 0 2 0 » ,  e n  f a s e  d e 
redacció.

Preveu millores a l’accés a Mont-Rebei, una estació 
nàutica d’interior al Segre-Rialb, i l’ampliació i
promoció del senderisme, BTT i cicloturisme
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El Consorci del Montsec col·labora amb 
el de París en el seguiment de meteors

 E l  p a s s a t  2 7 
d’octubre hi va haver 
a Menàrguens la XVlll 
Trobada d’Associacions 
de la Noguera. I varen 
assistir representants 
del Consell Comarcal, 
de l’ICD, i l’alcalde  de 
la vila.

 Ta m b é  h i  v a r e n 
a s s i s t i r  d i f e r e n t e s 
associacions de dones 
de la comarca de la 
Noguera i part dels veïns 
del municipi.
 El programa va estar 
ple d’activitats culturals 
i recreatives.

Menàrguens acull la Trobada 
d’Associacions de la Noguera

Trobada a Menàrguens

Instal·lació de la càmera

 El Centre d’Observació 
de l’Univers del Montsec  
albergarà una de les  tres 
càmeres de molt alta pre-
cisió amb què compta el 
projecte francès Cabernet 
de seguiment de mete-
ors, un dels més avançats 
del món en aquest àmbit 
de recerca. El Consorci 
del Montsec i l’Institut de 
Mecànica celeste i Càlcul 
d’efemèrides de l’Observa-
tori de París (IMCCE) han 
signat aquesta setmana el 
conveni de col·laboració 
que els permetrà treballar 
plegats.
 Cabernet (Camera for 
Better Resolution Network) 
és un projecte científic que 
treballa en la detecció de 
meteors amb una precisió 
molt elevada.

El Centre d’Observació de l’Univers albergarà una 
de les tres càmeres de tecnologia puntera amb que 
compta el projecte francès Cabernet
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Algerri acull una exposició de diferents 
escenes amb Playmobils per la Marató

Cartell de l’exposició

 Algerri, serà «presa», 
els próxims 7,8 i 9 de de-
sembre per centenars de 
playmobils, coneguts po-
pularment com «clicks». 
L’Ajuntament d’Algerri, 
amb la col·laboració de 
l’Associació sense ànim de 
lucre Somosclicks organit-
zarà una exposició de dio-
rames d’aquests famosos 
ninos.
 L’exposició contarà amb 
una desena de diorames 
de dimensions d’entre 3,5 
m2 i 8 m2, procedents de 
col·leccions particulars, 
que recrearan diferents  
escenes, desde l’era dels 
dinosaures fins a la ciutat 
actual, passant per castells, 
el vell oest..., tot per una 
bona causa: recaptar diners 
en benefici de La Marató de 
TV3.

L’exposició es podrà veure els dies 7, 8 i 9 de
desembre i els diners que es recaptin es destinaran 
a la Marató de TV3 d’enguany

 El 20 de novembre de 
1959, l’Assemblea General 
de les Nacions Unides va 
aprovar que s’instituís el 
dia 20 de novembre com a 
Dia Universal del Nen.
 Des dels Ser veis 
Socials del Consell Co-
marcal i en col·laboració 

amb el Departament de 
Benestar Social i Família 
i l’Ajuntament d’Albesa, 
s’organitzarà aquest 
dissabte 24, l’espectacle 
de teatre musical infantil  
“Els tres porquets”, a les 6 
de la tarda al centre cívic 
d’Allbesa.

Actuació infantil a Albesa, pel 
Dia Universal del Nen

Albesa celebra el Dia Universal del Nen
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 “Crim de sang” és un 
thriller d’atmosfera gòtica, 
un relat policíac situat a la 
Barcelona de la guerra civil. 
Als inicis de la guerra civil, en 
plena persecució i matança 
de religiosos per part de 
nuclis anarcosindicalistes, 
un sacerdot marista i un 
nen de set o vuit anys 
apareixen assassinats 
en circumstàncies molt 
estranyes. S’obre una 
investigació per descobrir 
la identitat de l’assassí. 
Mentrestant, una comunitat 
de monges caputxines viu 
un estrany segrest dins el 
seu convent, en companyia 
del bisbe de Barcelona, que 
ha estat suposadament 
executat.

Amb una mà al davant 
i l’altra al darrere
Autor: Alan Bennett
Gènere: Novel·la

 “Amb una mà al davant 
i l’altra al darrere” és la 
primera novel·la d’Alan 
Bennett,  autor molt 
conegut a casa nostra per 
“Una lectora poc corrent”. 
Els Ransome són una 
parella convencional, 
típica i tòpica: vagament 
insatisfets, de classe 
mitjana i mitjana edat, 
sense fills i emocionalment 
bloquejats. Però el dia que 
els entren a robar a casa, 
les seves vides canviaran 
per sempre. A poc a poc, 
però de manera definitiva, 
comencen a descobrir 
petits detalls i petits 
plaers que trasbalsaran 
la placidesa en què estan 
immersos.

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

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

Crim de sang
Autor: Sebastià Alzamora
Gènere: Novel·la

 “Palmeras en la nieve” 
recrea el passat colonial 
espanyol en terres africanes. 
El 1953, els germans Kilian 
i Jacobo abandonen la neu 
de les muntanyes d’Osca 
per iniciar un viatge cap 
a la desconeguda, llunya 
i exòtica, illa de Fernando 
Poo. Allí els espera el seu 
pare, un veterà treballador 
de la finca Sampaka, lloc on 
es cultiva i es torra un dels 
millors cacaus del món. En 
aquella terra verda, càlida i 
voluptuosa, descobriran la 
lleugeresa de la vida social 
de la colònia, les diferències 
i similituds culturals amb 
els autòctons i el vertader 
significat de l’amistat, la 
passió, l’amor i l’odi.

Palmeras en la nieve
Autor: Luz Gabás
Gènere: Novel·la

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

Indesinenter
Per fer veure que no hi és 
allò que hi és; 
per això o a l’inrevés,
afloren ambigüitats, 
positures i facècies,
que fan del viure un revés,
sobretot per als més dèbils.
Tan senzill com era abans,
quan les normes eren faules
on tothom s’hi emmirallava
i hi havia al món misèries,
però no tants miserables!
Ara diuen novament,
com han dit tantes vegades,
“la misèria necessària”.
Baix discurs d’ànima rància,
abocant gent a la gana
i a més a més desnonada.
Heus aquí perquè fa segles,
el poble segueix encara
contra normes i fal·làcies 
impíament establertes,
fruit ronyós dels que preserven
per damunt de tot butxaques.
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Balaguer retrà un homenatge a
l’escriptora balaguerina Teresa Pàmies

 E l  M u s e u  d e  l a 
Noguera de Balaguer 
va inaugurar el passat 
dijous, 8 de novembre, 
l’exposició “De la terra i 
dels homes”. Fotografies 
de  Ton Sirera ,  una 
mostra que ens permet 
acostar-nos a la visió 

singular i original del 
nostre territori d’un dels 
creadors més importants 
de la història de la 
fotografia a Catalunya: 
Ton Sirera.
 L’exposició es por 
veure fins el 27 de gener 
de 2013.

El Museu acull l’exposició 
fotogràfica de Ton Sirera

Exposició de Ton Sirera

Teresa Pàmies

 L’ajuntament de Ba-
laguer i el col·lectiu cul-
tural Bada-Pas retran el 
proper 24 de novembre un 
homenatge a l’escriptora 
balaguerina Teresa Pàmies 
amb un acte literari i musi-
cal al Teatre Municipal de 
la capital de la Noguera.
 Es tracta d’un especta-
cle construït a partir d’ex-
tractes de la seva extensa 
bibliografia i de les seves 
peces musicals predilec-
tes, i interpretat per quatre 
actors, cinc cantants i dos 
músics. Així ho van avançar 
la passada setmana, l’al-
calde de Balaguer, Josep 
Maria Roigé, el regidor de 
Cultura, Miquel Aige, i dos 
representants del col·lectiu 
Bada-Pas, Mireia Prats i 
Enric Arquimbau.

L’homenatge consistirà en un espectacle construit 
a partir d’extractes de la seva bibliografia i de les 
seves peces musicals predilectes
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Cornellà ....................30
2. Olot ...........................29
3. Europa ......................24
4. Manlleu ....................22
5. Pobla mafumet .......21
6. Rubí ..........................20
7. Figueres ...................19
8. Vilassar ....................18
9. Rapitenca .................17
10. Santboià .................17
11. Terrassa ..................16
12. Gramenet ...............15
13. Vic ...........................12
14. Gavà ........................12
15. Castelldefels ..........11
16. Vilafranca ...............11
17. Palamós ...................9
18. Montanyesa .............9
19. Balaguer ................. 7
20. Júpiter ......................5

1. Sergi Galceran 4
2. Iban Parra ....... 3
3. Adrià de Mesa 2
4. Xavi Gracia...... 1

El Balaguer continua 
en la zona baixa de 
la classificació tot 
i haver empatat els 
tres darrers partits 
disputats. En la seva 
darrera visita lluny del 
Municipal, va empatar 
a dos gols a Palamós, 
en un partit que anava 
guanyant 1-2 a manca 
de pocs minuts per la 
finalització, mentre 
que el passat diumen-
ge va aconseguir em-
patar a un gol davant 
el Terrassa, després 
que els egarencs s’ha-
guessin avançat en el 
marcador al minut 7, 
gràcies a un gol de 
Vinuesa.

Jaume Nogués

El Balaguer no troba la victòria i
empata a Palamós i davant el Terrassa
FUTBOL>> Els
balaguerins sempre es 
queden a les portes de 
la victòria, rebent gols 
en els darrers minuts

11/11/2012

PALAMÓS 2
BALAGUER 2

 El Balaguer continua 
sense trobar el camí de la 
victòria en aquesta tempo-
rada 2012-2013, tot i que 
porta tres partits sense 
perdre, després dels em-
pats amb el Castelldefels, 

Galceran, que ha marcat 
davant el Castelldefels i a 
Palamós, convertint-se en 
el millor jugador de l’equip, 
per la seva lluita constant 
durant els 90 minuts de 
joc.
 Ara, els homes de Juan-
jo Tenorio tornen a jugar a 
casa, aquest dissabte 24 de 
novembre davant el Vic, i 
visitaran al camp de l’Olot, 
el proper diumenge 2 de 
desembre. Dos rivals de 
la lliga del Balaguer en els 
que l’equip s’ha conjurat 
per treure dos resultats 
positius i sortir dels llocs 
de descens.
 D’altra banda, cal recor-
dar que el passat dijous 8 
de novembre, directius, cos 
tècnic i alguns jugadors 

el Palamós i el Terrassa.
 Una de les notes posi-
tives d’aquests partits ha 
estat el retrobament amb 
el gol tant d’Iban Parra, que 
va marcar a Palamós i da-
vant el Terrassa, i de Sergi 

Adrià de Mesa lluitant una pilota

17/11/2012

BALAGUER 1
TERRASSA 1

Sergi Galceran, un dels millors del partit

del primer equip del Club 
Futbol Balaguer, van fer la 
tradicional Ofrena Floral al 
Santuari del Sant Crist, en 
motiu de la celebració de 
les Festes del Sant Crist de 
la ciutat de Balaguer.

Propers encontres

24/11/2012 --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer |Vic

-------------------------------------
02/12/2012  --  17 h

Camp Municipal
d’Olot

Olot | Balaguer
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El Cristec no pot passar de l’empat a 4 
davant el Cambrils, tot i dominar el joc

 El Cristec empata en 
l’últim minut un partit 
que no va saber rematar 
tot i gaudir de múltiples 
ocasions de gol al llarg dels 
40 minuts de joc. 
 En l’inici els balaguerins 
es van trobar el que ja 
esperaven, un equip molt 
ordenat en defensa i que 
esperava el seu rival en 
la seva mitja pista. La 
falta d’idees en atac i la 
precipitació dels locals 
p r o v o c a v a  c o n t i n u e s 
contres  del  Cambri ls 
i fruit de dos d’aquest 
contraatacs els tarragonins 
es ficaven 0 a 2 per davant 
del marcador. Poc a poc el 
Balaguer anava millorant 
el seu joc d’elaboració 
i  anaven arr ibant  les 
ocasions de gol, En el 
minut 17, Tarroja retallava 

Cristec

FUTBOL SALA>> Els balaguerins van haver de 
capgirar un marcador advers al primer temps,
tot i dominar el joc durant tot el partit

distàncies després d’una 
bona combinació en equip 
i Valero, al transformar un 
tir de 10 metres empatava 
el partit abans d’arribar a 
la mitja part.  En la represa, 
el Cristec va intensificar 
la seva pressió defensiva 
tancant el rival en la seva 
pròpia pista, aconseguint 
donar el tomb al marcador 
g r à c i e s  a  u n  g o l  d e 
Samper en el minut 22. 
El Cambrils estava tocat i 
els balaguerins van gaudir 
de múltiples ocasions 

per obrir distàncies en el 
marcador però el gol altre 
cop es resistia. Un error 
de marcatge en un corner 
propiciava l’empat a 3 i altre 
cop una contra ficava per 
davant el Cambrils a falta 
de 10 minuts per acabar el 
partit. Els visitants, que es 
veien obligats a defensar 
un i altre cop l’allau de joc 
del Balaguer, però altre cop 
el gol no arribava i fins a 
falta de 30 segons per a la 
finalització Samper ficava 
el definitinu 4 a 4.

C.F. S. Balaguer Cristec
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El Balaguer Villart Logístic guanya a 
Valladolid i perd a casa amb el Calella

FUTBOL SALA>> El 
derbi juvenil de futbol sala 
entre el Vedruna i el CFS 
Balaguer es va decantar 
cap als col·legials per 
un ajustat 4-3, tot i que 
els  jugadors de Dani 
Valls  es van avançar en 

el marcador als primers 
minuts del partit.
 Algunes decisions 
a r b i t r a l s  m é s  q u e 
discutibles van espatllar 
un partit  que es va 
disputar amb molta 
esportivitat.

El Vedruna s’emporta el derbi 
juvenil de futbol sala 4-3

Vedruna-C.F.S. Balaguer

Balaguer Villart Logístic

 El Balaguer Villart Lo-
gístic es va imposar nova-
ment per 1 a 4 en la seva 
visita al Collosa T.M. de 
Valladolid, en la tercera 
victòria seguida a domicili, 
i amb aquest mateix resul-
tat.
 L e s  b a l a g u e r i n e s , 
situades en una històrica 
3a posició a la classificació 
de la Superdivisió, van 
rebre el passat dissabte 
dia 17, a l’actual líder de 
la classificació, el Suris 
Calella, a la pista del 
Pavelló Molí de l’Esquerrà 
de Balaguer. Tot i que van 
perdre per 1-4, van donar 
una gran imatge, davant el 
millor equip del moment, 
de l’estat espanyol i davant 
dels aficionats que van anar 
a veure l’equip balaguerí.

TENNIS TAULA>> Les balaguerines es troben per 
primera vegada a la història entre els millors equips 
classificats de la Superdivisió femenina
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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.

Vigílies
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Més del que us pugueu 
imaginar he estat pensant 
en si fer o no fer aquesta 
col·laboració al Groc, doncs 
en els dies que sortirà al 
carrer són quasi germans 
del dia de les eleccions,  i 
no voldria pas que pogués 
influir en res ni en cap vot. 
Allà cadascú amb el seu 
propòsit i la seva papereta. 
De fet cap partit és mereix 
res, com per ells nosaltres 
tampoc ens mereixem res. 
Sols ens tenen en compte 
al moment de votar. Però 
aquesta vegada es diu que 
és diferent, i certament és 
ben diferent.

Si una ampla majoria 
r e c o l z a  a l s  p a r t i t s 
soberanistes, s’entendrà 
com una autor i tzació 
popular per començar a 
moure un referèndum. 
Si tots junts no sumen 
prou, s’encendrà més 
la foguera de la guerra 
mediàtica entre catalans 
i  la  resta  d ’Espanya. 
Quan dic mediàtica, no 
em refereixo solament a 
mitjans de comunicació, 
sinó a postures, a diàlegs 
i a l’ambient general d’un 
“Gobierno” que ha entès 
que el Sr.  Artur Mas ha 
fet de l’actual situació 
econòmica de l’Estat una 
eina per aconseguir coses 
que no havia citat mai. 
Del concert Econòmic 
a un referèndum, o a la 
independència hi ha molta 
distància. Però jo crec que 
a partir d’ara s’haurà de 
parlar més d’un cop. Ja es 
veurà en que s’acaba tota 
aquesta certesa de caminar 
sols, més no s’ha d’oblidar 
que molts erros neixen 
de coses que semblaven 
certes.

Ara anem de míting 
a míting, veient totes les 

Catalunya no és país per a
joves
Joventut Socialista de Balaguer
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Un altre cop Festa 
Major i un cop més, al 
balcó de l’Ajuntament 
no s’ha representat al 
conjunt de la població, 
ja que s’han obviat els 
símbols que identifi-
quen la ciutadania de 
Balaguer com a tal. Això 
demostra el sectarisme 
del Sr. Alcalde, dedicant 
els seus esforços en 
complaure únicament a 
un sector de la població, 
rebutjant la resta de ciu-
tadans. I tot això ho fa 
imposant la seva volun-
tat, peti qui peti, fins al 
punt que els que l’envol-
ten li acaben tenint por. 
Un líder no s’ha de fer 
respectar per la por dels 
demés, sinó perquè els 
altres admirin la seva 
obra. 

 Aprofitem per felicitar-
lo per l’èxit obtingut un 
any més en la festa medie-
val, no obstant, és un esde-
veniment que va ser ideat i 
organitzat per l’agrupació 
socialista de Balaguer, de 
la qual ell, en un primer 
terme en renegava i, ara, 
en “xuleja”. El mateix pas-
sa amb l’edifici Lapallava-
cara, una obra socialista 
que també s’ha apropiat, 
posant-hi una placa amb 
el seu nom. Es que només 
se sap apropiar de la feina 
feta?
 I ara, de cara a les elec-
cions. Fa dos anys una 
gran part de catalans i 
catalanes van donar confi-
ança a l’equip de CIU. Ara 
que la situació és molt pit-
jor que aleshores, li con-
tinuarem donant suport? 

Recordem que el Sr. Mas 
s’amaga darrera d’una 
bandera, jugant amb els 
sentiments dels ciutadans 
i fent-nos errar a tots en un 
camí que ens condueix al 
desconcert. Mas ha acon-
seguit que el 52% dels 
joves no puguem treba-
llar, ha baixat un 78% les 
beques i ha pujat un 66% 
les taxes universitàries. 
Només 1 de cada 4 joves 
es pot emancipar, i ja van 
més de 32.000 que s’han 
vist obligats a emigrar. 
 Som joves, volem tenir 
l’oportunitat de treballar, 
de gaudir d’una educació 
de qualitat, de poder tenir 
accés a una vivenda dig-
na. No volem marxar per 
construir el nostre futur 
lluny de la nostra terra, 
sinó identificar-nos i lluitar 
pel nostre país. Defensem 
els nostres drets. Per tot 
això i més, els socialistes 
som l’ALTERNATIVA SEN-
SATA.

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

 En el Groc núm. 572 
(agost 2011) em van pu-
blicar un article d’opinió 
en que advertia del mal 
estat en que es troba la 
uralita que cobreix la tri-
buna del camp de futbol 
municipal.
 En aquell article ex-
plicava què era el meso-
telinoma i el resultat de 
les gestions que vaig fer 

Amiant, aquell mineral tan
perillós (II)
Jordi Rodríguez Mestres (Soci Núm. 98)
------------------------------------------------------------------------------------------------

per tal que es retiri aquella 
uralita.
 Des de l’antic grup 
de govern a l’Ajuntament 
em van comunicar verbal-
ment i en plena campanya 
electoral municipal que en 
acabar la temporada de 
futbol es portaria a terme 
aquella obra.
 Per sort o per desgrà-
cia va canviar el grup de 

govern a l’Ajuntament i 
aquella uralita segueix allà 
com una espasa de Damo-
cles, ben aprop del cap 
dels aficionats al futbol.
 Imagino que cal estalvi-
ar despeses econòmiques 
a l’Ajuntament però sí que 
penso que, si més no, se-
ria aconsellable precintar 
la zona afectada i impedir 
l’accés al públic perquè, 
si no es fa res i d’aquí uns 
anys apareixen problemes 
de salut a conseqüència 
del mal estat d’aquella 
uralita, ens podem trobar 
amb despeses més grans, 
en concepte d’indemnitza-
cions.

cares, de somriures a 
indignades, de tristes i 
apagades a dinàmiques 
i jovials. N’hem vist de 
conformades  i  to ts  i 
totes  tenen un comú 
denominador de semblar-se 
a uns reis mags, que sempre 
donen sense esperar res. A 
qui donen?, al poble que 
som tots menys ells. Ja als 
anys seixanta un jugoslau 
anomenat Milovan Djilas, 
va batejar-los com “la nova 
classe”. Tots deliren per 
anar al Parlament. Pujar 
esglaons dins el partit. 
Poder manar! Manar!, que 
és el títol d’un divertit llibre 
del Kap que us recomano 
de tot cor.

La desconfiança que és 
la mare de tota seguretat, 
ens recomanaria enganxar 
l’àncora en els fons dels 
records i podríem veure 
quan ens han enganyat 
tots i de quina impunitat 
han fruit tots. Pocs, molts 
pocs es salvarien d’una 
escrupulosa investigació, 
i això que dic tothom ho 
pensa. Que hi ha gent 
sana, sense cap dubte, però 
“poquets”. És molt trist que 
en pocs anys s’hagi arribat 
tan lluny en la corrupció i 
la irresponsabilitat. Deia 
al principi d’aquest escrit 
que havia quasi optat per 
no fer-lo. Però parlant amb 
un polític en actiu em 
va animar. Dient-me que 
podria fer el que em rotés, 
doncs la gent no m’entenia. 
Em vaig sentir alliberat de 
tot dubte.

Després de llegir aquest 
curt escrit, anem a votar 
amb seny.
Jo hi aniré.

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

www.revistagroc.com
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És hora de passar comptes
Grup Municipal d’ICV a l’ajuntament de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 El proper 25 de no-
vembre molts ciutadans 
anirem a votar, perquè 
és el nostre dret i perquè 
volem ficar nota i pas-
sar comptes amb aquells 
partits que ens han estat 
governant fins ara. Tam-
bé perquè tenim clar que 
l’abstenció, la desafecció i 
el vot en blanc afavoreixen 
de forma injusta els partits 
majoritaris. Per això, di-
guin el que diguin, no pre-
nen mesures efectives per 
tal de reduir la desafecció 
i l’abstenció, perquè ja els 
va bé.
 Les eleccions són la re-
vàlida que han de passar 
els governs per tal de fer 
balanç d’allò que havien 
promès i del que han por-
tat a la pràctica. Per les 
autonòmiques del 25 N, 
ens trobem amb un govern 

de CiU que ha aconseguit 
desviar l’atenció dels elec-
tors amb una simple frase: 
tota la culpa del que pas-
sa és del govern central. 
No parlen dels problemes 
reals que ofeguen els ciu-
tadans, i de la forma de 
fer-hi front.
 El primer que cal plan-
tejar-se és el següent: ha 
complert el govern “dels 
millors” les seves prome-
ses electorals?. La respos-
ta és clara: ni de bon tros. 
Tant CiU a Barcelona, com 
el PP a Madrid, ens  han 
enganyat amb un progra-
ma electoral que no han 
portat a la pràctica, i el 
que han portat a la pràcti-
ca no estava al programa 
electoral. Com va dir el Sr. 
Josep Antoni Duran Llei-
da després de guanyar els 
comicis, “si haguéssim dit 

el que faríem, no hauríem 
guanyat les eleccions”.
 Han millorat les nos-
tres condicions de vida? 
Que va! Al contrari, han 
empitjorat de forma es-
candalosa. Amb una re-
forma laboral que varen 
elaborar i votar tant el PP 
com CiU, han aconseguit 
que l’atur passi del 25% 
de la població activa i en 
el cas dels joves per sobre 
del 50%. En el darrer any 
els aturats han augmentat 
en 800.000 persones més. 
I ja són 1.737.900 famílies 
les que tenen tots els seus 
membres a l’atur. Som 
capdavanters a la UE, com 
Grècia! I a nivell mundial 
com Sudàfrica!.
 En aquests dos anys de 
govern de CiU hi ha hagut 
més de 9.000 desnona-
ments. Ha baixat en 3.700 
el nombre de professors i 
professores a l’ensenya-
ment, les beques d’estudis 
s’han reduït un 78%, s’han 
incrementat les taxes uni-
versitàries una barbari-

 El dia 8 d’octubre el Sr. 
Junqueras escrivia un arti-
cle al Periódico (i no és ca-
sualitat, tenint en compte 
els seus lectors) en el qual 
afirmava: “...deixem-ho 
clar d’entrada (...) el caste-
llà també serà oficial a la 
República Catalana”.
 Ha estat una gran ir-
responsabilitat en aquest 
moment (fa 3 setmanes) 
situar aquesta qüestió en 
el centre del debat polític i 
més tenint en compte que 
ho ha fet per motius elec-
toralistes. Esquerra pensa 
que així arrabassarà vots 
al PSC i als sectors més 
castellans sensibles a la 
sobirania de Catalunya. És 
patètic el fet d’emprar la 
llengua com a arma elec-

El català única llengua oficial
Cesc Lacueva i Raich, Candidat núm. 2 per Solidaritat
Catalana per la Independència a les eleccions al Parlament, 
circumscripció de Lleida
----------------------------------------------------------------------------------------------------

toral i de la manera més 
baixa: prometent el que 
sigui per aconseguir vots. 
 El debat sobre la llen-
gua és d’una gran com-
plexitat i no es pot tractar 
d’aquesta manera. La 
prova la tenim que des 
d’aquell moment eminents 
lingüistes i sociolingüistes 
(alguns fins ara seguidors 
republicans) li han mostrat 
el seu absolut desacord. El 
problema és que la qüestió 
no és fàcil d’explicar i en-
tre els ciutadans no hi ha 
consciència del perill que 
pot suposar per la nostra 
amenaçada llengua el fet 
que el català i el castellà 
gaudeixin del mateix rang 
legal d’oficialitat.
 És un axioma en soci-

olingüística que la convi-
vència entre dues llengües 
sempre és transitòria i que 
sempre una s’acaba impo-
sant (substituint) l’altra. 
El bilingüisme permanent 
no existeix en cap país del 
món. El gran factor és la 
relació de la llengua amb 
el poder i actualment la 
nostra llengua està subor-
dinada (el castellà és obli-
gatori i el català no) però 
en una hipotètica igualtat 
de condicions amb el cas-
tellà el català també té to-
tes les de perdre.
 Autors molt seriosos 
(Josep Murgades, August 
Rafanell, Modest Prats, 
Albert Rossich, Carme 
Junyent...) són molt pes-
simistes sobre el futur de 
la nostra llengua i arriben 
a afirmar que si no hi ha 
un canvi immediat en 
pocs anys la substitució 
del català pel castellà serà 
irreversible. J. M. Aymà va 
fer un estudi inèdit en qual 

es va dedicar a comptar 
literalment l’idioma de les 
converses que sentia en 
diversos carrers de Barce-
lona i va arribar a la con-
clusió que les que eren en 
català havien passat del 
45,9% l’any 1999 al 38,4% 
el 2010. Tot i així, com he 
dit, en el carrer no hi ha 
majoritàriament aquesta 
sensació i per això ERC, 
i també CiU, advoquen 
pel que els pot donar més 
vots, al preu que sigui.
 L’ideal seria que en una 
Catalunya independent el 
català sigui l’única llen-
gua oficial i que la resta de 
llengües que són presents 
al nostre territori tinguin 
un tracte molt respectu-
ós ja que la diversitat lin-
güística és una riquesa a 
preservar. Les institucions 
s’adreçarien als ciutadans 
per escrit i oralment en ca-
talà i en el cas que algú sol.
licités ésser atès en caste-
llà (i potser en algun altre 

idioma que compti amb 
molts parlants a Catalu-
nya) sense cap problema 
s’atendria la seva petició. 
Tot això es regularia per 
llei i no en la Constitució 
Catalana que hauria d’afir-
mar que només el català 
és la llengua oficial de Ca-
talunya.
 Per als castellanopar-
lants això no ha de ser cap 
problema. Els hem d’expli-
car que cal triar quina ha 
de ser la llengua de cohe-
sió de tot el país, la que 
ha de prevaldre i sobreviu-
re. El català és la llengua 
pròpia, la nostra, i només 
ens té als ciutadans dels 
Països Catalans per a pre-
servar-la. El castellà és la 
llengua pròpia de Castella 
i és parlada en molts paï-
sos del món i el seu futur 
està més que assegurat.

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

tat, fent que la formació 
s’allunyi cada cop més de 
l’abast de molts joves. I 
quan aquests aconseguei-
xen una titulació la sortida 
és anar a treballar a l’es-
tranger, l’atur, o treballs 
que no arriben a mileuris-
tes.
 A la sanitat els metges 
i metgesses han disminuït 
en més de 8.000, s’ha ins-
taurat l’euro de la malaltia, 
a més d’augmentar el que 
es paga pels medicaments 
a nivell d’estat, han aug-
mentat també les llistes 
d’espera en més d’un 43%.
I si parlem dels sous, la 
pèrdua del poder adquisi-
tiu dels treballadors i de 
l’activitat de les petites 
i mitjanes empreses ha 
estat brutal. La pobresa 
ha augmentat de forma 
alarmant, un de cada qua-
tre nens i un de cada cinc 
adults estan per sota del 
llindar de la pobresa. No 
s’ha fet cap pas per llui-
tar contra la corrupció, no 
s’ha aclarit res del cas Pa-

lau de la Música, ni per mi-
llorar la democràcia. I així 
en podríem omplir unes 
quantes pàgines.
 El que si han fet bé: 
tractar a la banca a cos de 
rei, fer una amnistia fiscal 
pels patriotes evasors de 
capitals. Han governat a 
favor d’uns pocs, les grans 
fortunes i els bancs i en 
contra de la majoria dels 
ciutadans. I el pitjor és 
que ho continuaran fent 
si tornen a guanyar, amb 
referèndum o sense, amb 
independència o sense. 
Aprofitem l’oportunitat 
que tenim de fer un canvi 
de rumb. Hi ha alternati-
ves, hi ha altres formes de 
fer front al neoliberalisme 
actual, amb polítiques al 
servei dels ciutadans.

----------------------------------------------
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DAD.EXE un espectacle de teatre i dansa 
dins de la Nit de la Sardana al Teatre

 L’Esbart Joaquim Ruyra i 
la Cobla Catalana dels Sons 
Essencials amb la direcció 
musical de Marcel Casellas 
presenten un espectacle 
que combina teatre, dansa 
i música en directe, i que és 
una reflexió sobre la identi-
tat, la independència i les 
relacions entre Catalunya i 
Espanya. 
 DAD.EXE porta a l’esce-
nari del Teatre de Balaguer, 
una vintena de dansaires 
per fer evolucionar els qua-
tre pals de la dansa tradici-
onal dels Països Catalans: 
rumba, jota, contrapàs i ball 
pla, en el  marc de la Nit de 
la Sardana, l’ 1 de desem-
bre.

Esbart Joaquim Ruyra durant una actuació

Jordi Traperho exposa la seva obra a la 
Sala d’Exposicions de l’Ajuntament
 Jordi Traperho presenta 
la seva exposició “El Cant i 
el Crit de la Terra”, del 30 de 
novembre al 16 de desem-
bre, a la Sala d’Exposicions 
de l’Ajuntament.
 Les obres de Jordi Tra-
perho que ens presenta en 
la exposició de Balaguer 
són d’una gran riquesa 
visual i estan plenes d’ele-
ments simbòlics, abstrac-
tes i geomètrics i d’altres 
més figuratius com cases, 
arbres, humans, etc.

La Nit de la Sardana es celebrarà a Balaguer el
proper 1 de desembre al Teatre Municipal 

El Col·legi Vedruna 
Balaguer va dur a terme, 
durant el passat mes 
d’octubre, un seguit  
d’activitats per sensibi-
litzar la comunitat edu-
cativa del centre de la ne-
cessitat de ser solidaris, 
també, amb les persones  
d’un entorn més proper i 
que es troben mancades 
de tot allò més bàsic.

D’acord amb aquest 
object iu,  l ’equip de 
Pastoral es va posar en 

contacte amb la Fun-
dació Arrels. Aquesta 
institució, que enguany 
commemora els 25 anys 
de la seva creació, atén 
els més desafavorits i els 
ofereix ajuda.

E l  t o t a l  d e  l a 
recaptació d’enguany 
arriba a, per una banda, 
1615,39 €,  provinents 
de la postulació per la 
ciutat, i que es lliuraran a 
la Parròquia de Balaguer, 
per a la campanya general 
del DOMUND del bisbat 
d’Urgell, i, per l’altra, 6.855 
€, quantitat corresponent 
a les entrades del festival 
realitzat pels alumnes del 
Col·legi Nostra Senyora 
de l  Carme,  la  qua l 
s’atorgarà a la Fundació 
Arrels.

El col·legi Vedruna va
organitzar tot un seguit
d’activitats pel DOMUND’12

DOMUND al col·legi Vedruna

Durant el festival es 
van recaptar vora 
set mil euros que es 
lliuraran a la Fundació 
Arrels

Obra de Jordi Traperho
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Montserrat Moreno i Oriol González, 
guanyadors dels I Premis Ziryab

 E l  M u s e u  d e  l a 
Noguera va presentar 
el passat dimecres, 7 
de novembre,  una nova 
fitxa del col·leccionable 
“ R e t a l l s  d ’ A r t  d e 
Balaguer”.
 Aquest cop dedicada 
a una peça d’orfebreria: 

les maces de plata de 
l’Ajuntament.
 La fitxa de les maces, 
editada pel Museu de la 
Noguera, es pot recollir 
gratuïtament, al mateix 
Museu, juntament amb 
les fitxes ja editades 
anteriorment.

El Museu presenta una nova 
fitxa dels Retalls d’Art

Presentació de la Fitxa de les maces

Lliurament de premis Ziryab

 Balaguer va acollir l’ac-
te d’entrega de la primera 
edició dels Premis Ziryab 
de creació musical i literària, 
un certamen que pretén am-
pliar el repertori de narració 
fantàstica breu vinculat amb 
la ciutat i les composicions 
musicals adreçades a forma-
cions musicals d’escoles de 
música de nivell elemental i 
professional. 
 Els guanyadors en la 
categoria de narrativa, han 
estat Montserrat Moreno 
per ‘La bèstia negra de riu 
Amunt’ i Roser Jurado per 
‘Sara’, que s’han endut 
el primer i segon premi, 
respectivament, mentre que 
el guanyador per la millor 
composició musical ha estat 
Oriol Gonzàlez per ‘La sala 
dels miralls’, el segon premi 
ha quedat desert.

Montserrat Moreno va guanyar el premi literari amb 
“La bèstia negra de riu Amunt” i Oriol González el 
premi musical amb “La sala dels miralls”
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
ES TRASPASSA pub a 
Balaguer, en ple funci-
onament. Interessats 
trucar al: 686473026.
------------------------------------
ES VEN casa adossada 
de particular a particu-
lar a la Ràpita, 140 m2, 
50 m2 pàrking, 80 m2 de 
pati, 4 hab., 3 banys. 
Amb opció a mobles. 
Abstenir-se curiosos. 
Raó: 973450855.
------------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des de 516 m2, a la mi-
llor zona de Balaguer, 
al costat del Col·legi 
Mont-roig. Raó telè-
fon: 676996765.
------------------------------------
LLOGUER de locals a 
Bellcaire d’Urgell, 55 m2, 
obra nova. Interessats 
trucar al: 676996765.
------------------------------------
ES LLOGA àtic-dúplex 
de 6 places a Pobleta 
de Bellveí. Totalment 
equipat, amb llar de foc 
i pàrking. Lloguer per 
setmanes o caps de set-
mana. Raó: 653991350.
------------------------------------
VENDA o LLOGUER de 
pàrquings tancats al c/ 
Jaume Balmes, 11 de 
Balaguer. Raó telèfons: 
629310479-629715431.
------------------------------------

ES LLOGA magatzem 
de 21m2 al c/ Sant Pere 
Màrtir, preu 90 e/mes. 
Apartaments a Cama-
rasa, totalment equipats 
i amb vistes al riu. Pàr-
quing al c/ Urgell. Raó 
telèfons: 973447752-
639920281.
------------------------------------
ES  LLOGA p is  mo -
blat, 3 hab., a la part 
nova de Balaguer. Raó: 
973446641.
------------------------------------
ES LLOGA pàrking 
tancat al c/ Sanahüja 
(davant Carmelites). 
Raó: 667476172.
------------------------------------
ES LLOGA pisos i dúplex 
a Bellcaire, d’obra nova. 
Preu molt econòmic. 
Raó: 973450051 (trucar 
de 9 a 13.30 h). 
------------------------------------
PISOS A Balaguer, llo-
guer pisos de 3 hab., 
venta ( f inançament 
100%), de 1, 2 i 3 habita-
cions. Raó: 670284619. 
Immobles procedents 
d’actius bancaris.
------------------------------------
PIS EN VENDA, a llo-
guer o lloguer amb op-
ció a compra, 149 m2, 4 
hab., 2 banys, calefac-
ció, a/a, 2 terrasses al 
c/ Sant Lluís. Pàrking 
opcional. Raó telèfon: 
686115752.
------------------------------------

ES LLOGA pàrquings de 
línia al c/ Riu Corb cant. 
c/ Girona (zona Escola 
Pia), per 45 €/mes. Pàr-
quing a l’Avda. Pere III 
cant. c/ Cardenal Bell-
lloch cotxe petit, 40€/
mes. Raó: 699888360.
------------------------------------
LLOGUER i venda de 
pàrquings al c/ Barcelo-
na, 72 i c/ Sant Jaume, 2. 
Telèfon: 676116396.
------------------------------------
ES LLOGA pis al Ps. 
Estació, 3 hab., 2 banys, 
ascensor, calefacció. 
Raó: 973451371.
------------------------------------
VENTA DE pàrquing 
tancat a Balaguer, ac-
cés pel c/ La Plana, 27 
i pel c/ Barcelona, 80. 
Preu: 14.000 €. Raó: 
679606061.
------------------------------------
LLOGUER d’apartament 
nou a Vallfogona, amb 
cuina i menjador, bany, 
rentador, hab. matrimo-
ni. Moblat. Preu: 270 € 
despeses incloses. Raó: 
679606061.
------------------------------------

TREBALL
------------------------------------
ES DONEN classes par-
ticulars d’anglès, de pri-
mària i ESO. Interessats 
trucar al: 647185846.
------------------------------------

ES NECESSITA senyora 
sense càrregues fami-
liars per a portar casa 
d’un matrimoni sense 
fills a Barcelona ciu-
tat. S’ofereix habitatge 
i flexibilitat d’horari. 
Interesades trucar al: 
608367856.
------------------------------------
S’OFEREIXEN classes 
particulars de guitarra 
elèctrica. Preu a conve-
nir segons edat i nivell. 
Interessats trucar al: 
647214674.
------------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa, per particu-
lars o grups. Raó telè-
fon: 650422582.
------------------------------------
CLASSES DE REPÀS 
personalitzades o en 
grup. Nivells d’ESO, 
Batxillerat, Universi-
tat (càlcul/àlgebra). 
Àmplia experiència. 
Raó: 616197373. Pas-
seig de l’Estació, 12 
entresol A, de Balaguer, 
email:cemb@gmx.com
------------------------------------
SENYORA catalana, 
seria i  responsable, 
s’ofereix per fer feines 
domèstiques, netejar, 
cuinar, planxar, acompa-
nyar al metge o fer qual-
sevol tipus d’encàrrecs. 
Disponibilitat de cotxe 
propi i llibertat d’hora-
ris. Interessats trucar 
al telèfon: 605124666 
(Anna).
------------------------------------
 

VARIS
------------------------------------
VENC taules i cadires de 
menjador, en bon estat. 
Raó: 973420029.
------------------------------------
ES REALITZEN manicu-
res d’última generació. 
Ungles postisses, un-
gles de gel. 4 setmanes 
sense retocs. Preu: 35 
€. Raó: Yulia 634161899, 
c/ sió, 19 d’Agramunt. 
Garantia de qualitat.
------------------------------------
COMPRO monedes, se-
gells d’Espanya, bitllets 
antics, postals, fotos, 
llibres, publicacions, 
còmics, cromos, llibres 
de Festa Major i Fira 
Balaguer, Grocs (100 
primers).  Qualsevol 
cosa de Balaguer. Raó: 
676803205.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-----------------------------------
Per demanar informa-
ció o posar anuncis en 
aquesta secció de breus 
classificats, us podeu 
adreçar a les nostres 
oficines al carrer Sant 
Lluís, 36 altell de Bala-
guer, trucant al telèfon 
973 448 273 o bé visitant 
la nostra pàgina web:
www.revistagroc.com 
on trobareu tota la infor-
mació necessària.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-----------------------------------
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Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS PRESSUPOST
al tel.: 687 509 546

S E R V E I S

Horari de trens

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              feiners
07.55                                “                                                diari
19.55                                “                                                diari
19.00                UAB BELLATERRA    diumenges lectius
06.10                         TÀRREGA                                 feiners
07.10                                 “                                           feiners
07.50                                 “                   de dill. a div. feiners
12.00                                 “                                           feiners
15.00                                 “                                           feiners 
19.30 “                                            feiners
07.10                          LLEIDA              de dill. a div. feiners
07.40                                 “                                                diari
07.45                                 “                                           feiners
07.48                                 “                                           feiners
07.55                                 “                        dim, dime, diven.
08.00                                 “                             dill., dij., diven.
09.15                                 “                                           feiners
10.45                                 “                                     diumenge
10.50                                “                    de dill. a div. feiners
12.00                                “                    de dill. a div. feiners
13.10                                “                    de dill. a div. feiners
13.30                                “                    de dill. a div. feiners
14.45                                “                    de dill. a div. feiners
15.15                                “                    de dill. a div. feiners
15.18 “                    de dill. a div. feiners
17.51         “                                                 diari
18.05  “                                                 diari
19.10 “                     de dill. a div. feiners
19.21     “                                      diumenge
09.50 SEU D’URGELL                                 diari
16.35    “                                                 diari
09.50 PUIGCERDÀ                                    diari
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.50 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. feiners
16.35 “                                                  diari
19.10 “                      de dill. a div. feiners

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.50   PONTS            de dill. a div. feiners
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU               diumenge
17.22  “                                                diari
20.07  “                                                diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             feiners
19.47 “                                  de dill. a div.
07.00 ÀGER                                      feiners
13.37 “                                      diumenge
14.00 “                              dime., div., dis.
17.00 “                              dill., dima., dij.
17.22 “                                                 diari
20.07 “                                                 diari
21.21 “                                   de dill. a div.
11.05 LES                                             diari
18.05  “                                                 diari
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
15.15 “                     de dill. a div. feiners
12.45 “                                        dissabtes
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dill. a div. feiners
07.45 de dill. a div. feiners
09.10 feiners
09.15 diari
10.00 de dill. a div. feiners
11.00 feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 diari
16.35 diari
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35                                                      de dill. a div. feiners 

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30 
14.16  14.46
18.10 18.39
21.05  21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39  11.00

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10  09.39
17.30 17.59
20.30 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 14.16

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.

De les 8 de la tarda del 22 de novembre a les 8 de la tarda del 29 de novembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 de novembre a les 8 de la tarda del 6 de desembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 6 de desembre a les 8 de la tarda del 13 de desembre ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL              973 450408
A MEDICS                                          973 447513
CENT. MEDIC RECONX.                973 448113
CREU ROJA                                      973 445796
RENFE                                                 973 445503
ALSINA GRAELLS                           902 422242
TAXIS PÚBLICS                               973 445022
CORREUS                                         973 445826
JUTJAT N.1                973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2                973 451162 / 973 451287
JUTJAT N.3                                       973 035900
SALA DE PROCURADORS         973 451177
DESPATX PARROQUIAL              973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.             973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP          973 445786
                629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN                      973 446259
------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                 973 586005
DISPENSARI MÈDIC                       973586249
------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                 973 420009
------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                 973 428007
------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                 973 459005
------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                 973 446099
------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                           973 445018
------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                 973 424005
CASA DEL METGE                          973 424058
------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                 973 454004
------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                 973 180205
------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                 973 430005
METGE                                                973 430107
------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 438004
METGE                                                973 438003
A.T.S.                                                    973 438062
RESIDÈNCIA                                    973 438169
------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                           973 420003
------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC                                    973 454002
------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                           973 454003
------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT         973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE                          973 180213
------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 432008
CASA DEL METGE                          973 432055
------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                           973 454019
------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

ES LLOGA
Pàrking tancat
al c/ Sanahüja

(davant col·legi 
Carmelites)

Raó: 667476172 
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