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A partir de les 21.00h Copes i entreteniments de benvinguda
A les 21.30h Ini ci del sopar

SOPAR
Llobarro fet en suprema al perfum del fonoll i graten dauphinoise 

VVV

Confit d’ànec mut a la mel de romaní amb fruitetes del bosc
VVV

Mousse de Gianduja d’avellana torrada amb cruixent de galeta i
mousse de xocolata negra amb bescuit sacher

VVV

Cafè aràbiga i selecció de licors
VVV

Raïm de la Sort i Xerinoles per animar la festa

CELLER
Vi blanc Nuviana “Chardonnay”

Vi negre “Gotim Bru” Celler Castell del Remei (do. Costers del Segre)
Cava Extra Brut Roger Goulart Gran Reserva (do. Cava)

Aigües grup Vichy Catalán

BALL AMB MÚSICA EN VIU AMB “GRUP BLAU”
BEGUDA LLIURE I RESSOPÓ

EL PRIMER MOS DEL 2013 SERÀ...
Mini entrepans de pernil de gla

I ENS DESPEDIREM AMB...
Xocolata desfeta amb pa torrat

PREU PER PERSONA (10% IVA inclòs): 85,00e

*Reserves al mateix restaurant amb
l’entrega del 50% del preu del menú.

*50% restant, màxim fins les 18.00h del
dia 30 de desembre de 2012
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>>BALAGUER
El Centre Històric acollirà una 
nova Fira-mercat de Santa 
Llúcia

Mà Oberta farà l’Operació 
moneda el  15 de desembre
---------------------------------------------
>>COMARCA
Àger es prepara per una nova 
edició de la Fira artesana

Finalitzen les III Jornades
d’astronomia del Montsec
----------------------------------------------
>>CULTURA
Balaguer va acollir la Nit de la 
Sardana de les Terres de Lleida

Balaguer va retre homenatge a 
l’escriptora Teresa Pàmies
----------------------------------------------
>>ESPORTS
El Balaguer empata a casa amb 
el Vic i perd al camp de l’Olot

El Cristec guanya amb
solvència al Sant Sadurní
----------------------------------------------
>>OCI
Més de 600 participants a la 
Primera Cursa de la Dona

PORTADA
Fira de Santa Llúcia

Què en penseu?
Josep Ma Simon i Auberni
------------------------------------------

 El sacerdot Luís Rodríguez Patiño, responsable de 
diverses parròquies dels concellos de Guitiriz, Xermade, 
Aranga i Monfero, i conegut com el capellà de Xestoso, a 
la província de La Corunya, va sorprendre la opinió pública, 
ara fa uns mesos, quan va carregar amb duresa contra 
polítics i banquers, per als que va demanar l’excomunió. 
En les seves dures paraules fins i tot va acusar els 
polítics d’estar defensant «directament o indirectament» 
l’eutanàsia: amb les retallades, va dir, hi ha persones que 
es queden sense mitjans necessaris, mentre que s’ataca 
als indocumentats, que són en la seva opinió «els més 
febles ».
 Rodríguez Patiño, que en assumptes com els casos 
de pederàstia també es va mostrar molt crític amb la 
línia oficial, ha subratllat que l’Església vol un «Estat 
humà», cosa que, va recalcar, consisteix a admetre com 
deure «primari» la defensa «dels drets fonamentals de la 
persona humana, especialment de la més feble». Per això 
va acusar els polítics de «falsos catòlics» que ataquen la 
«vulnerabilitat dels grups marginats».
 Ara, a pocs dies de les festes nadalenques, Rodríguez 
Patiño ens torna a sorprendre amb un original pessebre on 
no tant sols no hi ha el bou i la mula, com ha «decretat la 
Santa Seu en els darrers dies, sinó que al Portal de Betlem, 
no hi ha ningú. Només un precinte on hi resa que està 
tancat per deshauci i diferents adhesius de la plataforma 
«Stop desahucios». Rodriguez patiño acaba indicant que 
«segurament les mules són els polítics i els bous que ens 
cornegen i matxaquen son els banquers».

Rodríguez Patiño

Abans de les eleccions 
la por, la mentida i, final-
ment, la difamació van ser 
les eines per intentar co-
mençar a dinamitar el pro-
cés sobiranista. Ara, per 
una banda, intenten con-
fondre els ciutadans per 
mitjà de valoracions dels 

resultats allunyades de la 
realitat i per l’altra, recor-
ren a altres  formes imprò-
pies -només cal que seguiu 
les contínues declaracions 
del titular d’Asuntos Exte-
riores i també, en menys 
assiduïtat, les del d’Ha-
cienda-. Però no n’hi ha 
prou. Cal ser més contun-
dent. Analitzeu què és el 
que pretén l’esborrany del 
Proyecto de Ley Orgánica 
de la Mejora de la Calidad 

Educativa, quant al tracte 
que se li dóna al català,  
llengua reconeguda per 
l’Estatut d’Autonomia com 
a pròpia d’aquest país, i al 
sistema educatiu vigent. 
El president Mas no pot 
dur a terme sol el procés 
encetat, però és el ven-
cedor i al darrera compta 
amb una majoria suficient 
que espero que el recolzi. 
El camí, com es veu, serà 
dur, però no impossible.
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Una nova edició de la Fira de Santa 
Llúcia, aquest dissabte 8 de desembre

 Balaguer reviurà una 
nova edició de la Fira de 
Santa Llúcia, aquest dissabte 
8 de desembre en el marc del 
Centre Històric de la ciutat, 
obrint les seves portes a les 
9,30 del matí i fins a les 20,30 
hores initerrompudament.
 L’organització ha previst 
un ampli programa d’actes 
durant tot el dia. Al local 
de demostracions Projecte 
Gustum-Daam situat al c/ 
Major, a partir de les 10:30 h. 
hi haurà l’obertura del trull 
de l’oli nou organitzat per 
l’Associació de Molins d’oli 
de la Noguera; a les 11:00 h 
taller de cera de les abelles 

per als infants a càrrec de 
l’Associació d’Apicultors 
Lleidatans; a les 13:00 h 
presentació i degustació de 
productes elaborats amb 
carn de conill a càrrec de 
l’Associació de Cunicultors 
de la Noguera, i presentació 
i degustació de vi de Casa 
Patau de Menàrguens; a 
les 13:30 h tast de conill, a 
càrrec de l’Associació de 
Cunicultors de la Noguera; 
a les 17:00 h, berenar amb 
pa, oli i sucre a càrrec de 
l’Associació dels Molins d’Oli 
de la Noguera; a les 17:30, 
berenar amb una torrada 
de pa amb mel a càrrec de 
l’Associació d’Apicultors 
Lleidatans; a les 18:00 h, 
degustació d’ametlles 
garapinyades a càrrec de 
Casa Ros d’Agulló. A les 
18:30 taller  Com alimentar el 
nosre animal de companyia 
a càrrec de SAT Ribero.
 A la plaça del Pou, d’11 a Fira de Santa Llúcia

13 h i de 17 a 20 h, hi haurà la 
visita del patge reial a la Fira i 
recollida de cartes a la plaça 
del Pou, organitzat pel Centre 
d’Esplai Gaspar de Portolà.
 D’11 a 14 h i de 17 a 
20 h, cada hora en punt hi 
haurà un Passi de Màgia, 
a càrrec de Màgia Lleida  a 
la seva carpa. A les 16.30 h 
hi haurà una cercavila amb 
l’espectacle “Els pastorets 
van de mercat”, recorrent 
tots els carrers que hi haurà 
la fira.
 Durant tot el dia Mostra 
d’aviram viu i posada en 
escena d’un corralet amb 
l’Associació Dona Rural, i el 
Joc del Caganer, organitzat 
per les associacions de 
comerciants del c/ Major i 
d’Avall.
 Al Casal de Lapallavacara, 
de 18 a 19 h, hi haurà un taller 
de boles d’arbre de Nadal, 
amb el Centre d’Esplai Santa 
Maria.

Fira de Santa Llúcia

Els carrers del Centre 
Històric acolliran, un 
any més, la Fira
nadalenca de la capital 
de la Noguera

 El 4 de desembre,  
l ’ A s s o c i a c i ó  d e 
C o m e r c i a n t s  d e 
Balaguer 2021,  ha fet 
la presentació de la 
Campanya de Nadal, 
sota el lema «Balaguer, 
Comerç de Proximitat», 
per premiar com sempre 
als clients fidels, fent un 
sorteig de 3 pagues extres 
de 600 € cadascuna, 
trobant les butlletes de 
participació als diferents 
establiments adherits a 
l’associació.
 D’altra banda, el 
diumenge 16 es farà 
el mercat de Nadal al 
Passeig de l’Estació, amb 
una xocolatada solidària 
a favor de la Marató al 
matí i per la tarda. El 2n 
Concurs d’ornamentació 
d’arbres nadalencs amb 
material reciclat, amb la 

participació d’escoles i 
instituts. El 1r Concurs 
de la foto més divertida 
del Nadal. I de cara al 
diumenge 23, tots els 
comerços estaran oberts 
tots el dia, amb un trenet 
turístic que farà una ruta 
pels diferents carrers 
comercials.
 Així doncs, l’11 de 
gener es farà el sorteig 
de la gran campanya 
d’emguany de Nadal i el 
lliurament del Concurs 
d’ornamentació d’arbres 
de Nadal i de fotografia.  

L’Associació de Comerciants 
2021 sortejarà 3 pagues
extres per aquest Nadal

Presentació de la campanya comercial

La campanya, sota el 
lema “Balaguer,
comerç de
Proximitat”, organitza 
tot un seguit d’actes
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L’Ajuntament de Balaguer presenta la 
seva nova pàgina web, més funcional

 L’ajuntament de Bala-
guer ha posat en marxa  la 
seva nova pàgina web www.
balaguer.cat. El regidor de 
Joventut i responsable de 
l’àrea de noves tecnologies, 
Guifré Ricat, ha ressaltat 
que el nou portal és fruit 
de mesos de feina i que el 
resultat final és “un disseny 
modern, funcional i acces-
sible”. Ricart, juntament 
amb els responsables de 
la web, Oriol Rosell i Oriol 
Garcia, van presentar la 
nova finestra virtual de 
l’ajuntament de Balaguer. 
La nova web unifica els an-
tics portals de l’ajuntament 
i de l’Impic.Presentació de la nova web de l’Ajuntament

Balaguer es tornarà a bolcar amb la 
Marató de TV3, el dia 16 de desembre
 El proper 16 de desem-
bre, Balaguer es tornarà a 
bolcar amb la Marató de 
TV3, amb tot un seguit d’ac-
tivitats, que organitzaran 
i realitzaran les diferents 
entitats i associacions de la 
ciutat, encarades a recollir 
diners per lliurar a l’orga-
nització de la Marató, que 
enguany està dedicada a la 
lluita contra el càncer.
 L’any passat, un enlaira-
ment de globus va ser l’acte 
més participatiu.

La nova pàgina unifica els antics portals de
l’Ajuntament de Balaguer i de l’Impic

 E l  p rograma Mà 
Oberta, torna a la ca-
pital de la Noguera, el 
proper 15 de desembre 
amb la tradicional “Ope-
ració Moneda”, des de 
les 9 del matí fins a la 1 

del migdia, al Passatge 
Gaspar de Portolà, que 
dóna entrada a la Plaça 
Mercadal, aprofitant el 
mercat setmanal.
 Els organitzadors, 
que lliuraran tot el que 
recaptin a les famíli-
es més necessitades 
de la ciutat, esperen la 
col·laboració dels bala-
guerins i comarcans en 
aquesta activitat que Mà 
Oberta organitza des de 
fa anys pe ajudar als que 
més ho necessiten.

El proper dissabte 15 de
desembre torna Mà Oberta
amb l’Operació Moneda

Operació Moneda

Els diners que es
recapten estan
destinats a ajudar
les famílies més
necessitades

L’enlairament de globus de l’any passat
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23 dones de Balaguer i comarca van 
participar al taller d’autoprotecció

 Un total de 23 dones 
van participar al taller d’au-
toprotecció organitzat per 
l’ajuntament de Balaguer i 
el Consell Comarcal de la 
Noguera. La formació va 
constar d’una part teòrica, 
impartida pel grup d’atenció 
a les víctimes dels Mossos 
d’Esquadra, i d’una pràctica, 
a càrrec de professionals 
del gimnàs Miranda Gym. 
Les participants van rebre 
assessorament sobre com 
actuar en espais públics.Taller d’autodefensa

L’Arxiu i el Servei Educatiu editen dos 
quaderns didàctics del Comtat d’Urgell
 L’Arxiu Comarcal de la 
Noguera, juntament amb 
el Servei Educatiu de la 
Noguera, ha elaborat els 
quaderns didàctics «El com-
tat d’Urgell» i «1413. La fi del 
comtat d’Urgell»,  aprofitant 
que l’any vinent es comme-
moren els 600 anys de la fi 
del comtat d’Urgell. Aquests 
quaderns van adreçats als 
alumnes de secundària i de 
batxillerat i s’han publicat en 
la col·lecció digital del Ser-
vei Educatiu de la Noguera.

 El CEI Balaguer acull 
des del passat 29 de no-
vembre, la segona edició 
del seminari de creació 
d’empreses innovadores, 
que compta amb una tren-
tena de persones inscrites. 
Cal recordar que l’ajunta-
ment i el CEEI Lleida han 
hagut de repetir aquest 
curs a causa de l’allau de 

peticions que va registrar 
la primera edició.
 Aquest seminari , 
que està estructurat en 
sis sessions, vol donar 
als alumnes les eines 
necessàries per tirar 
endavant una empresa, 
com ara nocions de 
màrqueting, lideratge, 
etc.

El CEI Balaguer acull el segon 
curs de creació d’empreses 
per joves emprenedors

Curs de creació d’empreses

Presentació dels quaderns didàctics
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Joves Emprenedors de la Noguera
expliquen les seves experìencies

 El 24 de novembre a 
l’Oficina Jove de la Noguera 
va tenir lloc una jornada de 
Joves Emprenedors i Món 
Rural emmarcada dins del 
projecte Odisseu. 
 Durant la jornada quatre 
joves emprenedors de la 
comarca: Sergio Santos 
de + Bike, Núria Aranès 
de Na’Disseny, Cristina 
Baldomà de Fruites i Verdures 
Baldomà i Pere Rúbies 
d’Idisseny, van explicar les 
seves experiències a la resta 
de joves assistents per tal 
d’animar-los a desenvolupar 
les seves idees fins a 
esdevenir projectes a la 
pròpia comarca.Jornada de Joves Emprenedors

La tòfona negra de la Baronia de
Rialb, producte estrella de l’Star Tree
 El dia 21 de novembre va 
tenir lloc la primera trobada 
dels integrants del projecte 
europeu Star Tree, en el qual 
participa el Centre Tecnolò-
gic Forestal de Catalunya, 
ubicat a Solsona. El progra-
ma d’aquesta primera reunió 
va incloure una visita tècnica 
a la Baronia de Rialb, on es 
va donar a conèixer la tòfona 
negra com a producte agro-
alimentari local de qualitat 
amb una sessió tècnica gas-
tronòmica.

En una Jornada de Joves Emprenedors i Món Rural 
emmarcada dins del projecte Odisseu

 Els dies 15, 23 i 30 de 
novembre s’ha impar-
tit al Consell Comarcal 
de la Noguera un curs 
sobre urbanisme en pe-
tits municipis, adreçat a 
personal tècnic de l’Ad-

minsitració pública que 
intervé en la gestió ur-
banística municipal. Els 
32 alumnes que hi han 
participat provenen de 
diferents ajuntaments i 
consells comarcals de 
tota la província de Llei-
da.
 L’objectiu del curs 
és estudiar les novetats 
introduïdes per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer i 
conèixer els criteris d’ac-
tuació que es poden apli-
car a supòsits concrets.

El Consell ha organitzat un 
curs d’urbanisme per a tècnics 
de petits municipis

Curs d’urbanisme

La nova ubicació al 
nou pavelló ha estat 
ben acollit per la
totalitat d’expositors 
del certamen firal

Programa Star Tree
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Àger celebrarà la seva Fira artesana, el 
proper diumenge 9 de desembre

 Àger celebrarà el proper 
diumenge 9 de desembre, 
una nova edició de la seva 
Fira artesana.
 Enguany arriba a la 
seva XVI edició, amb la ple-
na ocupació de expositors 
de tots aquells elements 
artesans, basicament ali-
mentaris, però també orna-
ments de Nadal i tot tipus 
de productes dels artesans 
vinguts d’arreu de Catalu-
nya, de cara a les properes 
festes nadalenques.
 La Fira obrirà les seves 
portes a les 10 del matí,  i a 
partir de les 11 hores tindrà 

lloc la inauguració oficial 
de la Fira d’Àger amb l’as-
sistència de les autoritats 
locals i comarcals.
 A partir de les 12 del 
matí hi haurà un espectacle 
d’animació infantil amb la 
companyia Pallassos Abril, 
seguit d’un taller de maqui-
llatge. 

Fira d’Àger

 Els milers de visitants 
que cada any assisteixen 
a la seva cita amb la Fira 
artesana d’Àger, durant tot 
el matí, podran visitar l’anti-
ga farmàcia Montardit, així 
com gaudir de la Mostra 
d’antics oficis artesans que 
com cada any es celebrarà 
als carrers i places de la 
població.
 També cal recordar que 
des de les 11 i fins a les 13 
hores, els visitants podran 
visitar la Col·legiata d’Àger, 
amb una Jornada de Portes 
Obertes, i amb visites guia-
des al monument.
 Cal recordar que els 
dies 6, 7 i 8 de desembre, 
i a les 11, les 12 i la 1 del 
migdia, també hi haurà 
visites guiades amb la ta-
rifa vigent, a la Col·legiata 
d’Àger.
 La Fira clourà a partir de 
les 14,30 hores.

Fira d’Àger

Productes artesans de 
la Vall d’Àger i de la 
resta de Catalunya, a la 
Fira d’Àger del proper 
dia 9 de desembre

 Els actes paral·l·lels 
a la Fira artesanal d’Àger 
que organitza l’Ajunta-
ment, començaran el 
divendres 7 de desembre 
a partir de les 19,30 hores 
i al local social d’Àger, on 
hi haurà la presentació 
del llibre “La cuina del 
Montsec”, a càrrec de 
la seva autora Mercé 
Camins.
 L’endemà, dissabte 8 
de desembre, a partir de 
les 7 de la tarda, al local 
social “vetllada poètica 
del Porcell” amb el Ka-
baret literari.
 A partir de les 12 de 

la nit, i també al local 
social, hi haurà molta 
rumba i garrotins a càr-
rec del grup “El último 
bodeguín”, i en acabar 
aquesta sessió musical, 
continuarà la festa amb 
gresca i música, tot orga-
nitzat per l’Associació de 
jovent d’Àger.

Presentació del llibre “La 
Cuina del Montsec” de Mercé 
Camins, el 7 de desembre

Fira d’Àger

La Fira d’Àger estarà 
precedida de la
Vetllada Poètica del 
Porcell, el dia 8 de 
desembre
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Finalitzen les  Jornades d’Astronòmia 
al Montsec dedicades a la missió Gaia

 El passat dissabte 1 
de desembre va tenir lloc 
la darrera sessió de les III 
Jornades d’Astronomia al 
Montsec.
 Les Jornades es van ce-
lebrar el 20 d’octubre, 17 de 
novembre i  1 de desembre 
de 2012. En cadascuna de 
les dates es van realitzar 
dues conferències a càrrec 
d’investigadors destacats 
en el panorama científic 
català i es completà la 

sessió amb una tertúlia 
amb els assistents a les 
jornades.
 En aquesta edició 2012 
les Jornades van portar per 
títol “GAIA: Mil Milions 

Parc Astronòmic Montsec

d’Estrelles”, ja que es van 
dedicar a aquesta missió 
espacial. La missió GAIA 
de l’Agència Espacial Eu-
ropea es troba a un any del 
seu llançament i posada 
en funcionament. GAIA 
proporcionarà posicions i 
velocitats estel·lars amb 
una precisió sense pre-
cedents per més de mil 
milions d’estels, dels quals 
també en coneixerà les 
seves propietats fonamen-
tals.
 Amb tota aquesta in-
formació GAIA permetrà 
descobrir de forma molt 
concreta com l’estructura, 
formació i evolució de la 
nostra galàxia, la Via Làc-
tia.

Parc Astronòmic Montsec

Les III Jornades
d’Astronomia s’han
celebrat en tres
sessions, entre octubre 
i desembre

 L ’ e m p r e s a  d e 
farratges de Gerb Ribero 
SAT ha estat distingida 
amb un dels premis 
d’InnovacióTecnològica 
A g r o a l i m e n t à r i a 
2012  (PITA) ,  per  la 
i n c o r p o r a c i ó  d ’ u n a 

nova línia d’alimentació 
basada en farratges 
i cereals destinada a 
mascotes rosegadores 
com conillets d’Índies, 
conills, xinxilles, ratolins, 
esquirols o hàmsters.
  El premi, concedit 
p e r  l a  c o n s e l l e r i a 
d ’Agr icul tura  de la 
Generalitat, distingeix 
les actuacions més 
innovadores en empreses 
agrorurals.
 Ribero SAT ha creat 
una línia i un disseny   
atractiu i original.

Premi a la innovació agrària 
per a l’empresa de farratges 
Ribero SAT de Gerb

Ribero SAT ha creat una vintena de productes

Una línia de productes 
alimentaris per a
mascotes, que ha
creat un total de 10 
llocs de treball
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Aquest Nadal, regala lots de productes 
de proximitat del Rebost del Montsec

 El Rebost del Montsec, 
és un establiment de venda 
d’aliments ecològics i de 
Km 0, és a dir tots aquells 
aliments del sector primari 
que es cultiven o s’elaboren 
aquí, a casa nostra, sense 
intermediaris.
 Des de l’abril del 2011, el 

El Rebost del Montsec 
ofereix la possibilitat de 
fer els lots a la nostra 
mida, amb productes 
frescos, ecològics i de 
tots els preus

Josep el propietari, ens ofe-
reix la possibilitat de trobar 
productes propis com són 
la carn de conill, l’oli d’oliva 
(amb l’oli de la nova tempo-
rada), verdura i fruites així 
com també, productes que 
subministren productors, 
pagesos o cooperatives de 
la comarca o de la zona com 
són vins i caves, galetes, dol-
ços, melmelades, conserves i 
sucs artesans, carn de corder, 
embotits de tota mena,  pa, 
coca de samfaina,  vidre o 
cocs, coca de sucre, i xocola-
ta.
 Tot l’any i en especial du-
rant la campanya de Nadal, el 
Rebost del Montsec ens ofe-
reix gran varietat de cistelles 
i lots personalitzats, a gust i 
necessitat del consumidor. 
D’aquesta manera es poden 
muntar lots i cistelles per 

preus, per tipus de productes, 
sense alcohol, de proximitat, 
ecològics, licors i vins de la 
zona, com també lots amb 
productes frescos, envasats 
especialment per un mante-
niment en perfecte estat.
 Cada un pot fer-se el seu 
propi lot, ja que no existeix res 

Cistelles amb productes de proximitat, ecològics

Lots fets a mida al Rebost del Montsec

que sigui estàndar. És qüestió 
de triar i anar formant el lot 
que més agradi, i sempre 
amb un acurat assessora-
ment dels productes que 
trieu. Es poden comprar al 
mateix establiment, per te-
lèfon o també des de la seva 
botiga on-line.

P U B L I R E P O R T A T G E

La Caixa destina 8.500 euros a un
projecte de Creu Roja de la Noguera

 L’ A s s o c i a c i ó  d e 
dones La Colomina van 
retre el seu particular  
i emotiu homenatge, 
celebrant un acte a la 
plaça Prat de la Riba 
per commemorar el Dia 
Internacional contra la 
Violència de Gènere.

 L’acte consistí en 
la lectura del manifest 
i n s t i t u c i o n a l  i  e n 
l’encesa de 14 espelmes 
en record d’aquelles 
dones que aquest any 
han mort a Catalunya 
com a conseqüència de 
violència masclista.

Dia Internacional contra la
Violència de Gènere a Montgai

Acte celebrat a Montgai

Conveni La Caixa - Creu Roja la Noguera

 L’Obra Social «la Cai-
xa» destina 8.500 euros a 
un projecte que pertany al 
Departament d’Ocupació 
de Creu Roja a la Noguera 
i va destinat a atendre per-
sones en situació d’atur que 
estan en una situació de 
vulnerabilitat social. Aquest 
projecte pretén donar su-
port i acompanyament a la 
recerca de feina mitjançant 
els itineraris individualitzats 
d’inserció. Les actuacions 
es centraran en 3 eixos 
fonamentals: orientació 
individualitzada; formació 
tècnica (llengua i noves tec-
nologies), prelaboral (tècni-
ques i eines de recerca de 
feina) i professionalitzadora 
(cursos ocupacionals); i 
recerca de feina (prospecció 
empresarial i gestió d’ofer-
tes laborals).

Un projecte per atendre a persones aturades en una 
situació de vulnerabilitat social, amb orientació, 
formació tècnica i recerca de feina
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La ciutat de Balaguer va acollir La Nit 
de la Sardana de les Terres de Lleida

 Balaguer va acollir el 
passat 1 de desembre la Nit 
de la Sardana, un esdeveni-
ment que va servir per posar 
el punt i final a la temporada 
sardanista a les Terres de 
Lleida. En el marc d’aquesta 
festa, es va representar al 
Teatre Municipal l’especta-
cle ‘Dad.exe’, Dret a Decidir 
Executable, una producció 
de gran format que revisa la 
dansa tradicional catalana 
a través d’una renovació 
dels sons de cobla i de la 
dansa dels esbarts.  
 La capital de la Nogue-
ra ha acollit per primera 
vegada aquesta festa del 

món sardanista lleidatà, 
que, segons va explicar 
Jaume Marvà, president 
de l’Associació de Colles 
sardanistes de Lleida, s’ha 
plantejat “com un acte per 
reflexionar i per innovar 
sobre la cultura popular 
catalana”. Així, doncs, el 
primer acte va ser la pro-
jecció del documental ‘La 

Nit de la sardana

sardana, dansa nacional de 
Catalunya’, seguida de la 
taula rodona ‘Els reptes de 
la sardana’. “Entenem que 
és bo generar debat sobre 
cap a on ha d’evolucionar 
la cultura catalana”, va 
indicar.
 Després va tenir lloc la 
representació de l’especta-
cle ‘Dad.exe’, un muntatge 
de gran format estrenat el 
passat mes de juny al festi-
val de la Porta Ferrada i que 
pretén renovar discursos 
i llenguatges de la dansa 
escènica d’arrel per acos-
tar-la al públic del segle 
XXI. Marvà va indicar que 
es tracta d’un “espectacle 
multidisciplinar que com-
bina dansa, música i poesia 
visual, convidant a la refle-
xió del públic sobre el país 
i la identitat nacional”.
 La festa es va acabar a la 
nit, amb un sopar al pavelló 
del Molí de l’Esquerrà.

Nit de la sardana

El passat dissabte 1 de 
desembre, diferents
actes van posar el punt 
i final a la temporada 
sardanista

 El proper 15 de de-
sembre, es presentarà 
el llibre “No son tontos, 
son gigantes”, un dietari 
satíric escrit per Ramon 
Rubinat, a les 21,30 a 
Lapallavacara.
 La presentació con-
sistirà en la lectura dra-
matitzada, a càrrec de 
l’actriu Núria Casado 

i Ramon Rubinat, dels 
fragments més esbojar-
rats i delirants del llibre, 
que explica les peripèci-
es de l’autor amb les di-
ferents administracions, 
al voler obrir un hostal 
a la ciutat de Lleida. Al 
final, davant la caòtica 
burocràcia, va haver de 
desistir.

Ramon Rubinat presenta el 
seu llibre “No son tontos, son 
gigantes” a Balaguer

Casal Lapallavacara

C U LT U R A
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 L’arribada d’un paquet 
trasbalsa la vida d’en 
Thomas, un escriptor 
immers en un moment 
solitari i trist. El paquet el 
signa la Petra Dussmann, 
la dona amb qui va tenir 
una  in tensa  re lac ió 
amorosa en un Berlín 
marcat per l’ombra de la 
Guerra Freda. És llavors 
quan en Thomas es veurà 
obligat a enfrontar-se amb 
un passat que mai no havia 
compartit i a reviure aquells 
mesos a Berlín, quan va 
descobrir, per primer i únic 
cop a la seva vida, la força 
extraordinària de l’amor 
de debò. L’escriptor ens 
decobreix una ciutat i una 
època fascinants.

El invierno del mundo
Autor: Ken Follett
Gènere: Novel·la
històrica

 Ken Follett presenta 
la segona entrega de la 
trilogia “The Century”. 
Ens narra la història dels 
fills de les cinc famílies 
protagonistes (la família 
anglesa ,  a lemanya, 
americana, gal·lesa i 
russa) des de les vigílies 
de la Segona Guerra 
Mundial fins als inicis 
de la Guerra Freda. El 
nazisme, la invasió de la 
Unió Soviètica, l’atac a 
Pearl Harbor, la guerra 
civi l  espanyola i  e l 
desenvolupament de la 
bomba atòmica són alguns 
dels esdeveniments que 
marcaran les seves vides.  
L’any 2014 es publicarà el 3r 
lliurament de la trilogia.

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

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

El moment en què tot 
va canviar
Autor: Douglas Kennedy
Gènere: Novel·la

 Aquell plujós dimarts 
de  ju l io l  va  canviar 
l’existència de diverses 
persones: la d’en Henry, el 
revisor del tren que viatjava 
a Estocolm; la de la Sara, 
que va realitzar la trucada 
més inoportuna de la seva 
vida; però, sobretot, la de 
la Lilian, la filla de la Sara, 
que va desaparèixer dins 
d’un tren ple de viatgers. 
Per a l’inspector en cap 
Alex Recht la desaparició 
de la Lilian és un cas ben 
senzill: tot apunta a un 
segrest perpetrat pel pare 
de la nena. La jove i brillant 
investigadora Fredrika 
Bergman, en canvi, sospita 
que el cas és molt més 
complex.

Escollides
Autor: Kristina Ohlsson
Gènere: Novel·la d’intriga

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

Indesinenter
Au bah!
Tan se val si ho fas com no,
perquè siguis mala bèstia.
Endavant,
-li diu el sensat al cafre-
en trifulga sense mans,
on els dos s’esbatussaven.
Acaba d’una vegada, que com ets,
ningú et recordarà massa,
si no és per mala bèstia, 
la facis o no la facis,
la que ja tens preparada.
Ara, com que és tard,
val més que empenyis la barca,
que el barquer, 
aquell que porta les ànimes,
igualment et portarà,
si el pagues com si no el pagues.
De vegades, segons com, 
Caront no demana preu,
sobretot als que ja en vida,
el seu jo és el seu déu.
Els porta sense dispendi.
Això sí, cap a l’avern.

L E C T U R A
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 La perruqueria Imatge, 
situada al carrer Barcelona 
68-70 de Balaguer, aquest 
any està de celebració, ja 
que compleix el seu 10è 
aniversari.
 Per aquest motiu, s’ha 
volgut premiar la fidelitat i 
confiança de tots els seus 
clients i clientes durant 

aquests anys, fent un 
sorteig d’un creuer per a 
dos persones.
 E l  s o r t e i g  e s  v a 
celebrar el passat dia 7 de 
setembre, i l’agraciada va 
ser Enriqueta Díaz, veïna 
de Térmens, a qui se li va 
fer entrega d’un fantàstic 
creuer pel Mediterrani.

 Des de la direcció, a 
càrrec de Sílvia Datsira 
Colom, vol agrair a tots els 
seus clients i clientes per 
la seva fidelitat i també  al 
seu equip pel seu esforç i 
dedicació, fent que aquest 
10è  an iversar i ,  s igu i 
possible i que així puguin 
continuar molts anys més.

Imatge Perruqueria i Estètica, va
celebrar el seu 10è aniversari

P U B L I R E P O R T A T G E

Silvia Datsira i la guanyadora L’equip d’Imatge Perruqueria i Estètica

Balaguer ret un emotiu homenatge 
a la seva escriptora Teresa Pàmies

 La Sala d’exposicions 
de l ’Ajuntament de 
Balaguer, acull des del 
passat 30 de novembre 
l’exposició «El Cant i 
el crit de la terra» de 
l’artista Jordi Traperho.
 L’ e x p o s i c i ó  e n s 
mostra les pintures, 

dibuixos, escultopintures 
i diferents instal·lacions 
de l’artista afincat a 
Belianes.
 L’ e x p o s i c i ó  d e 
Jordi Traperho va ser 
p r e s e n t a d a  p e r  l a 
directora del Museu de la 
Noguera, Carme Alós.

Jordi Traperho exposa les 
seves obres a Balaguer

Inauguració de l’exposició de Traperho

Espectacle literari musical al Teatre Municipal

 Balaguer ha homenatjat 
una de les seves filles més 
il·lustres, l’escriptora Teresa 
Pàmies, que va morir el pas-
sat mes de març. 
 Els actes van iniciar-se 
amb el descobriment d’una 
placa commemorativa a la 
casa on va néixer, al carrer 
Pintor Francesc Borràs, nú-
mero 14. A l’acte, hi van as-
sistir, l’alcalde, Josep Maria 
Roigé, diversos regidors del 
consistori i familiars, entre 
ells la seva germana, Maria. 
 L’alcalde va destacar que 
aquest és “un homenatge 
merescut” i que Pàmies va 
ser una “gran lluitadora, 
que va defensar les seves 
conviccions fins al final”. 
L’homenatge va acabar amb 
un espectacle literari musical 
amb el col·lectiu Bada Pas al 
Teatre Municipal.

El descobriment d’una placa a la façana de la seva 
casa natal, i un espectacle literari musical centren 
els actes organitzats per l’Ajuntament de Balaguer
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Olot ...........................33
2. Cornellà ....................31
3. Europa ......................26
4. Manlleu ....................24
5. Pobla Mafumet .......24
6. Rubí ..........................23
7. Figueres ...................22
8. Santboià ...................21
9. Rapitenca .................19
10. Gramenet ...............19
11. Vilassar ..................18
12. Terrassa ..................18
13. Vilafranca ...............14
14. Vic ...........................14
15. Palamós .................13
16. Montanyesa ...........13
17. Gavà ........................12
18. Castelldefels ..........12
19. Jupiter ....................11
20. Balaguer ................. 8

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

     El Balaguer es cuer 
de la Tercera Divisió 
Catalana després de 
la derrota del passat 
diumenge al camp de 
l’Olot, per 2-0. 
     La falta d’encert da-
vant de porta, és una 
de les assignatures 
pendents de l’equip 
de Juanjo Tenorio, 
que només ha acon-
seguit marcar 11 gols 
després dels primers 
14 partits disputats, 
havent aconseguit 
només 8 punts, amb 
una sola victòria i cinc 
empats.
      Aquest dijous rebrà 
a la Pobla de Mafumet 
avans de visitar el Nou 
Sardenya.

Yerai

FUTBOL>> El Balaguer 
de Juanjo Tenorio es 
cuer de la Tercera
Divisió catalana, i no 
troba el camí de la
victòria

24/11/2012

BALAGUER 1
VIC 1

 El Balaguer s’ha col-
locat cuer de la Tercera 
Divisió catalana després 
d’empatar a casa amb el 
Vic i perdre al camp de 
l’actual líder, l’Olot. 

defensiva del Vic, en el 
minut 64, amb un bon gol 
d’Adrià de Mesa, però en 
la única errada defensiva 
local, els osonencs acon-
seguien empatar el partit, 
cinc minuts més tard.
 El passat diumenge, el 
Balaguer visitava el camp 
de l’Olot, un equip que 
només ha perdut un partit 
en el que portem de tempo-
rada, i a priori era un partit 
complicat. Els locals es van 
avançar en el marcador 
de penal al minut 25, i tot 
i que els balaguerins van 
atacar i van crear ocasions 
per empatar el partit, quan 
només faltaven cinc minuts 
per la conclusió, els olotins 
sentenciaven amb el 2-0.
 Aquest dijous, el Mu-

 Davant del Vic, els ho-
mes de Juanjo Tenorio van 
merèixer la victòria. En un 
partit molt ordenat pels dos 
equips, els balaguerins van 
aconseguir obrir la llauna 

Sergi Galceran davant d’un rival

02/12/2012

OLOT 2
BALAGUER 0

Jerson i Yerai defensant una jugada atacant

nicipal rebrà a la Pobla de 
Mafumet, un dels equips de 
la zona alta, per visitar, el 
diumenge 16 de desembre, 
al difícil Europa que també 
es troba entre els primers 
classificats a la taula.

Propers encontres

06/12/2012 --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer |Pobla Mafumet
-------------------------------------

16/12/2012  --  12 h
Camp Nou Sardenya

Europa | Balaguer

El Balaguer va empatar amb el Vic a 
casa, i va perdre al camp de l’Olot
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El Futbol Sala Cristec guanya clarament 
al Sant Sadurni d’Anoia per 8-4

 Important  v ic tòr ia 
l’aconseguida el passat 
dissabte per part del Cristec 
Balaguer que ratifica el bon 
moment de joc pel que està 
travessant l’equip i que el 
consolida en la part mitja 
alta de la classificació de la 
Tercera Divisió Nacional de 
Futbol Sala. 
 La sortida dels homes 
de Jaume Canal al terreny 
de joc va ser clau en 
aquesta victòria, ja que 
la pressió constant que 
feien sobre els jugadors de 
l’Anoia provocaven ràpides 
recuperacions de pilota i 
constants atacs sobre la 
porteria defensada per 
Valle. Ja en el minut 8 els 
balaguerins guanyaven per 
un clar 3 a 0 gràcies al gols 
de Samper, León i Tarroja. 
L’expulsió de Valero en el 

Cristec

FUTBOL SALA>> Els balaguerins es col·loquen 
setens en la taula, de la tercera divisió nacional de 
Futbol Sala, i el proper dia16 visitaran el Salou

minut 16 va deixar els locals 
en inferioritat, fet que va 
saber aprofitar l’equip de 
Sant Sadurni per situar el 3 
a 1 en el marcador. La sortida 
en la segona part va tenir la 
mateix tònica que la primera. 
El bon joc del Cristec i la seva 
constant pressió defensiva 
el feien dominador del partit 
i aquest domini es va veure 
reflexat amb dos nous gols 
obra de Tarroja i de Samper 
per un tranquilitzador 5 a 1.
 Una pèrdua dels locals 
en la seva pròpia pista 

propiciava el 5 a 2 en el 
marcador en el minut 25 
de partit. El Sant Sadurní, 
arriscant amb porter jugador 
aconseguia ficar la por als 
locals aconseguint dos nous 
gols i situant el marcador 
amb un ajustat 5 a 4 a falta 
de 2 minuts pel final. Fet 
els ajustaments defensius 
adients el Cristec no es va 
deixar sorprende i fins i tot 
aconseguia arrodonir la 
victòria amb 3 gols més en 
la recta final del partit per 
part de Tarroja i Samper.

C.F. S. Balaguer Cristec
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El Villart Logístic va endosar un 4-0 al 
Linares i continua en zona europea

BÀSQUET>> El sènior 
masculí del Club Bàsquet 
Balaguer no troba el 
camí de la victòria i el 
passat cap de setmana 
va perdre a la pista del 
cuer, el Tremp per 79-70, 
i ja porta 8 derrotes, i 4 
victòries. 

 D’altra banda, l’equip 
sènior femení va trencar 
una ratxa de cinc victòries 
consecutives, perdent a 
casa davant el Molins A 
per 45-58. L’estadística 
fins al moment de l’equip 
femení són 5 victòries i 5 
derrotes.

Derrotes dels dos equips
sèniors del C.B. Balaguer

Equip Sènior femení del C.B. Balaguer

Yanlan Li

 El Balaguer Villart Logís-
tic no va donar cap opció a 
l’equip andalús del Peralto 
Salud Linares a la seva pista 
del Molí de l’Esquerrà, a qui 
li va endossar un 4 a 0. El pri-
mer partit se’l va endur Ting-
ting Wang davant Almudena 
Roldan per 3 a 0, en el segon 
partit, Yanlan Li va guanyar 
per  3 a 1 la número 1 de les 
andaluses, la europea Jana 
Tomazini. Anna Biscarri es 
va afegir a la festa guanyant 
Carmen Rodriguez també 
per 3 a 1. Finalment, en el 
partit de dobles, la parella 
formada per Li i Wang es va 
imposar a la parella anda-
lusa Roldan i Tomazini per 
un altre 3  0, situant així en 
el marcador general aquest 
contundent 4 a 0, que manté 
les catalanes en zona de 
classificació europea.

TENNIS TAULA>> Les balaguerines van demostrar 
la seva superioritat sobre les andaluses, guanyant 
de manera clara els tres individuals i el de dobles
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Xavier Jové i Meritxell Gimenez,
guanyadors de la Duatló de Balaguer

FUTBOL SALA>> El 
primer equip de la secció 
de futbol sala del CE 
Vedruna Balaguer no ha 
pogut començar millor la 
temporada. Després de 5 
jornades de lliga, encara 
no coneix la derrota i s’ha 
situat líder en solitari de la 

segona divisió provincial 
de futbol sala.
 Cal recordar que 
aquest any ha pujat de 
categoria. L’equip dirigit 
pel tàndem Francesc 
Pedra i Oriol Barón, vol 
ser la referència del 
club.

El Vedruna sènior, és lider en 
solitari de segona provincial

Vedruna Balaguer

Duatló de Balaguer

 Els 146 participants 
inscrits a la Duatló de Ba-
laguer van oferir un gran 
espectacle atlètic, el pas-
sat diumenge, en una de 
les més atractives i més 
dures del circuit català de 
duatlons. Les expectati-
ves confirmaven una gran 
participació del club local, 
C.E. Pedala.cat, amb més 
de 10 participants de les 
seves files i que va obtenir 
la cinquena posició de la 
general per equips amb 
Ivan Menchón, Josep Ma 
Salvadó i Julio Ramonet.
 En la general mascu-
lina, el triomf va ser per 
Xavier Jové Riart, del CERR 
Igualada, amb un temps 
total d’1:50:43; mentre que 
en categoria femenina va 
guanyar Meritxell Giménez, 
del Reus Ploms.

DUATLÓ>> Tot i el mal temps, la prova atlètica va 
comptar amb la participació de 146 atletes d’arreu 
de Catalunya, i comptà amb bona participació local
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Benvolgut amic
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hi ha gent que em 
pregunten si ja ets mort. Ho 
fan al no veure escrits que 
són cartes a tu adreçades, 
així doncs pots entendre 
aquesta carta com una 
humana ressurrecció feta 
per la meva mà.
 Em va sorprendre la 
ironia de la teva darrera 
carta, aquí no tot s’acaba 
amb humor. La societat 
catalana no ha estat mai 
ben unida, avui està però 
ben esberlada. Aquells 
que encara estan ben 
esgargamellats de tan 
cridar Independència!! 
i que ja veuren que res 
aconseguiran, i aquells 
altres que amb uns bons 
calçotets pelfats esperen 
amb tranquil·litat que acabi 

de passar “aquest hivern”.
Ara, amb els resultats de les 
eleccions davant dels ulls 
es poden fer tantes lectures 
com es vulguin. Però unes 
quantes ressalten. CiU 
que anava per majoria 
aclaparadora no ha fet 
res més que perdre pes. 
El seu líder que va ser 
conseqüent i valent en 
convocar unes eleccions 
innecessàries esperant 
uns fruits més dolços, està 
molt malferit.. Esquerra 
Republicana ha estat una 
gran beneficiada aquesta 
vegada, però si mirem totes 
les eleccions en que ella hi 
ha participat, podrem veure 
unes grans dents de serra. 
A vegades freguen el cel i a 
les següents tornen a estar 

 Una vegada més, el po-
ble ha votat amb clau de 
país. 
 Estic trist pels resultats 
que deixen sense repre-
sentació el partit de Soli-
daritat Catalana, que era 
l'únic partit que portava en 
el seu programa la regene-
ració democràtica, la lluita 
contra la corrupció sense 
distincions, i la campanya 
de #novullpagar, amb el 
full de ruta clar per decla-
rar la República Catalana 
el 2013, o com a màxim el 
2014.
 Felicito el bloc sobira-
nista conformat per CiU, la 
CUP, Esquerra i ICV. D'altra 
banda animo al bloc unio-
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nista conformat pel PSC, 
PP i C's a canviar de bloc. 
Crec que Mas ha de liderar 
aquest procés com a for-
ça més votada i l'oposició 
haurà de pressionar al mà-
xim per a que la consulta 
per la independència que 
prometia el President, en 
campanya, sense oblidar 
que ERC també estarà fent 
el pacte per governar i de-
dicar-se a fer polítiques so-
cials, d'integració i contra 
l'exclusió social, tal i com 
diu el seu programa. 
 Ara és d'esperar que 
els qui lluiten vertadera-
ment pels seus ideals pac-
tin, i que la seva condició 
de dreta-esquerra pugui 

representar unes políti-
ques socials més globals, 
i d'ajudes i prestacions 
econòmiques per la classe 
mitjana-baixa, i també per 
estimular l'economia de la 
petita i mitjana empresa. 
 Una gran majoria hem 
votat en clau de país, i 
hem acabat amb el bipar-
tidisme, però no amb la 
corrupció. Els polítics i els 
partits polítics tradicionals 
acostumen a caure en 
aquesta temptació, i crec 
que és un bon moment per 
plantejar com a solució la 
regeneració democràtica, i 
la lluita contra la corrupció 
sense distincions.
 S'ha acabat amb el 
bipartidisme PSC-CiU i 
això crec que és bo per la 
pluralitat al Parlament i 
evidentment tindrà conse-
qüències positives a curt-
mig termini, si en lloc de 
fer retallades es fan políti-

al seu lloc. Ja veurem com 
acaben aquesta vegada, 
malgrat el canvi de cares 
que han promès una altra 
manera de fer.
 Els d’Iniciativa, allò i 
allò altre, doncs portem un 
reguitzell de lletres que no 
vull recordar, amb més de 
vuit cents mil parats, i uns 
quants mils de desnonats, 
han aconseguit un somni. 
Prometre el que no poden 
complir ni fer realitat; 
de sants desitjos l’infern 
n’està ple. Si torna a haver-
hi treball la es ficaran al seu 
lloc un altre cop.
 Els socialistes han rebut 
la patacada que el Sr. Mas 
volia donar al Rajoy. Ells i 
el federalisme poden covar 
la pulmonia que tenen, 
de segur el Montilla, i el 
Corbacho, i potser fins i tot 
el Rubalcaba els portaran 
les infusions per fer-los 
millorar una mica. Dic 
una mica, doncs convé a 

massa gent que continuïn 
essent uns “mandaos”. 
Que vagin fent aquest camí 
que perdran tot el que era 
ben normal a Catalunya.
 Un López Tena, (el 
notari), i els seus han 
marxat a casa seva, les 
postures rebordonides i 
el llenguatge del líder no 
han agradat. Sí, en canvi 
tenim d’estar contents de 
la pujada de Ciutadans i 
de la CUP ben diferents 
entre sí, però que aportaran 
frescor i uns altres aires al 
Parlament. I poden deixar 
veure per on poden anar 
els vots a les properes 
eleccions.
 C a d a  d i a  e s  d e s -
c o b r e i x e n  c a s o s  d e 
corrupció de tot color. De 
tràfic d’influències. De 
concessions i negatives 
segons el seu color. De 
privatitzacions. De més 
gent que veuen que la terra 
que pitgen no es ferma, 

tot a fet que els partits i 
els polítics que ells creen 
estiguin tan malfamats, de 
motius en sobren. Però tot 
continuarà igual.
 A m i c  m e u  e s t e m 
esgotats i atabalats. Tants 
cels que ens prometien, tots 
falsos i sense cap fonament 
s’ha fet foc d’encenalls, 
doncs les postures altives 
e n  e s t a t  p u r  s ó n  d e 
curta durada en els seus 
efectes. Tot un detall és 
que el PP, fent i portant 
a cap totes les mesures, 
dirien antipopulars, s’han 
mantingut i millorat els 
resultats. Pot costar creure-
ho però la gent recorda molt 
al desastre del Zapatero i la 
seva colla de “palmeros”.
 Vés, que hi farem. A la 
meva edat ja tens un ampli 
mirador per no fer cas de 
moltes coses.
 Rep una encaixada.

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

ques d'estímul de l'econo-
mia del nostre país.
 D'altra banda i pel que 
fa a les xifres oficials de 
participació de Balaguer 
el 67,68% ha anat a votar, 
8 punts per sobre de les 
altres eleccions. Això pot 
enorgullir la classe políti-
ca catalana i fer-los reflexi-
onar de com poden fer que 
es segueixin mantenint 
aquestes xifres altes de 
participació.
  Ells han de saber que 
en un moment històric per 
la democràcia, que això 
demostra que la democrà-
cia no defalleix, no obstant 
s'hauran de replantejar el 
model de finançament de 
partits molt qüestionat per 
la societat civil, i obrir  la 
nova etapa 2.0 a les con-
sultes.
 I vull dir una cosa molt 
clara a tota la classe polí-
tica que tenim:  #stopcor-

rupció
 Que no menteixin, que 
no robin, que no facin de-
magògia, que no manin, 
que no ens facin por, que 
no ens estafin i el més im-
portant: que treballin ver-
taderament pel poble que 
els vota per a que ningú es 
quedi sense drets socials.

-----------------------------------------
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La jubilació “senzill, emotiu i
alegre moment”
Francesc Cucurull
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo pensava que sumar 
anys era perdre energia, 
amor i felicitat. Però a l’ar-
ribar a la jubilació, el cert 
és que vaig arribar a la 
conclusió de que no s’ha 
de renunciar ni retirar-se, 
ja que tenim moltes coses 
a fer, aportar saviesa i gau-
dir.

Créixer és pels de-
més, l’edat representa la 
plenitud que excedeix els 
cercles de producció amb 
grans recursos, capacitat 
per al bé comú i el temps 
que recull l’experiència de 
tota la vida per a assolir un 
nivell superior; produeix 
serenitat i disposa de més 
temps per a viure amb de-
sinterès de l’entorn famili-
ar, habitual u ocasional.

En primer lloc, el jubi-
leu exigeix que les perso-
nes acceptin totalment la 
seva edat i apreciïn totes 
les seves possibles rique-
ses. Es pot envellir mala-
ment, estar fart de tot i es 
pot envellir bé aprofitant al 
màxim l’experiència i tot el 
que ens pot donar la vida.

La societat dels jubi-
lats, també té la necessitat 
d’estimar, de reconèixer 
els valors morals afectius i 
religiosos que es troben en 
el cor dels grans.

Jo, tinc 75 anys i crec 
que la meva ment està en 
el millor moment... Més 

aviat mai l’he tingut tant 
clara per a tenir una visió 
tant global de les circums-
tàncies i una forma sen-
sata d’entendre la vida. 
Afrontar les dificultats a 
mesura que passen els 
anys es fa interessant, ho 
veig tot més clar i aprofun-
deixo més; l’evolució m’in-
teressa, allò físic em porta 
a l’espiritualitat i avui sóc 
més feliç que mai.

Em sento realment lliu-
re de pensar, escriure sen-
se preocupar-me pel càrrec 
o el sou, també aprecio la 
pau dels anys: això sí, tinc 
salut, no em falta el neces-
sari i cap ésser estimat.

A través de les entitats, 
com la Generalitat, ens po-
den oferir locals que ens 
brinden diferents tipus 
d’activitats, on podem esta-
blir conversa, trobar diver-
sió i sense ànim de lucre; 
només amb l’objectiu de 
fer-nos més plena la vida. 
La gent que la representa 
fa una tasca de sacrifici, 
obligació i responsabilitat 
i ens donen explicacions 
en referència als temes 
administratius i el més im-
portant és que el president 
tingui qualitats humanes i 
sigui condescendent. Per 
això els hem d’agraïr i aju-
dar perquè així ens podem 
trobar com a casa amb tot 
l’afecte d’un jubilat més.

 S’han acabat les tres 
funcions del “Retaule 
del Flautista” i s’han des-
muntat tots els estris de 
luminotècnia, de so, i fins 
a l’última peça del deco-
rat, hem tornat tots els 
materials als nostres col-
laboradors...  l’escenari es 
troba net i buit... sentim 
una mena de tristor al pen-
sar que tot s’ha acabat.
 És el moment oportú 
per, girant la vista enrere, 
fer un balanç de tot el que 
el G.E.R. ha estat capaç de 
fer gaire bé tot l’any 2012, 
treballant amb més o 
menys dedicació, des que 
un cop presa la decisió de 
representar aquesta obra 
ens hi posàrem... Hi havia 
molt a fer!
 Direcció, repartiment, 
música, cants, balls, de-
corats, vestuari, comple-
ments, publicitat, difusió... 
tot un seguit de tasques 

L’endemà
Esteve Biel, membre del Grup Escènic Recreatiu
----------------------------------------------------------------------------------------------------

absolutament necessàries 
per tirar endavant el pro-
jecte, ben repartides entre 
totes i tots treballant amb 
il·lusió. 
 Hi hem dedicat mol-
tes hores, traient-les de 
l’esbarjo o ves a saber..., 
perquè tenim afició al te-
atre, ens agrada gaudir de 
la bona companyia dels 
amics dins d’un ambient 
més que agradable, no ens 
cansa, (si ho haguéssim 
de fer per obligació potser 
no ho faríem), perquè cer-
tament ens ho hem passat 
molt bé.
 L’endemà ens hem pre-
guntat: Ha valgut la pena? 
Estem satisfets nosaltres 
mateixos del resultat? Què 
en pensen els bons amics 
que ens han vingut a veu-
re? Els ha agradat? S’ho 
han passat bé?
 Tots aquests dubtes 
s’han anat esvaint a poc a 

poc, dia rera dia, tots no-
saltres sense excepció, 
hem rebut un veritable 
allau de felicitacions i 
mostres de simpatia de 
part de tothom, fent-nos 
arribar les seves críti-
ques tant positives com 
negatives, però sempre 
amb molt d’afecte i esti-
ma.
 No enganyem a nin-
gú si diem que ens sen-
tim molt satisfets del 
resultat de les represen-
tacions de “El retaule 
del Flautista” i això pot-
ser un al·licient més per 
tirar endavant un nou 
projecte de cara a l’any 
que ve, per celebrar tots 
junts el nostre “Seixan-
tè Aniversari” i anar es-
crivint les pàgines de la 
nostra història. 
 De nou, moltes grà-
cies a tots.

--------------------------------------
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Més de sis-centes dones van participar 
a la Cursa de la Dona el passat dia 2

 Més de 600 dones van 
participar el passat diu-
menge, 2 de desembre, a la 
Primera Cursa de la Dona, 
organitzada per la regidoria 
de Serveis a les Persones de 
l’Ajuntament de Balaguer. 

 Les participants a la 
Cursa de la Dona podien 
escollir si feien la prova, 
corrent  o caminant, durant 
tot el recorregut.
 A banda de la prova es-
portiva, es van fer activitats 
paral·leles durant tot el matí 
a la Plaça del Mercadal, 
per tal de conscienciar a la 
societat de la necessitat de 
prevenir i denunciar els ca-
sos de violència masclista. 
Al respecte, la regidora de 
Serveis a les Persones, de 
l’Ajuntament de Balaguer,  
Rosana Montané, va voler 
agrair la implicació de la 
ciutat en aquesta activitat, 
que serveix per comme-
morar el Dia Internacional 
contra  la Violència vers les 
Dones.

  La cursa, de caràcter 
popular, va tenir sortida i 
arribada des de la plaça del 
Mercadal, amb un recorre-
gut de 5 kilòmetres pel nucli 
urbà i estava oberta a dones 
a partir de 8 anys.

Cursa de la Dona

Cursa de la Dona

 L’ a t l e t a  o l í m p i c 
l l e i d a t à  J a c k s o n 
Quiñonez serà present 
a Balaguer el proper 
dimecres 12 de desembre, 
en el decurs del sorteig 
d’un viatge al Carib i 
un televisor de plasma 
de 42” corresponent a 
la campanya que Bonet 
Cars de Balaguer va 
posar en marxa durant 
tot aquest any per tal de 
premiar la fidelitat dels 
seus clients. 
 L’ a t l e t a  o l í m p i c 
farà la seva presència 
davant les instal·lacions 
de Bonet Cars, al carrer 
Urgell, davant de la zona 
esportiva de la capital de 
la Noguera, a partir de les 
11 del matí i participarà 
en la celebració del 
sorteig dels premis.

L’Atleta Jackson Quiñónez 
present al sorteig de premis 
de Bonet Cars de Balaguer

Jackson Quiñónez vindrà a Balaguer

Un sorteig d’un viatge 
al Carib i un TV de 
plasma de 42’’, entre 
els clients de la firma 
balaguerina

 Jackson Quiñónez, 
v i u  a c t u a l m e n t  a 
A l c a r r à s ,  p e r ò  v a 
néixer a l’Equador i 
es va nacional i tzar 
espanyol el 2005. Va 
ser campió d’Espanya 
dels 110 metres valles 
a l’aire lliure els anys 
2006, 2007 i 2009, i de 60 
metres valles en pista 
coberta del 2006 al 2009, 
i  va participar en les 
olímpiades del 2008 
a Pekin i de Londres 
aquest estiu.
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Concert dels guanyadors del Concurs  
Internacional de Cant Líric de Balaguer

 El passat divendres 
30 de novembre,  va 
presentar-se el  nou 
llibre de Francesc Macià 
Barrado, «Llavors en 
aquest precís instant 
ara mateix», un llibre de 
contes d’amor i poemes, 

que va presentar, a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament, 
el catedràtic d’Història 
i professor de l’Institut 
Ciutat  de Balaguer, 
Ismael Panadés.
 El llibre ha estat editat 
per Cossetània Edicions.

Presentació del llibre“Llavors 
en aquest precís instant ara 
mateix” de Francesc Macià

Presentació del llibre de Francesc Macià

Finalistes del 6è Concurs de Cant

 L’Associació Cultural 
Grup d’Art4 de Balaguer 
organitza el concert dels 
guanyadors del 6è Concurs 
Internacional de Cant Líric 
Ciutat de Balaguer, el pro-
per dia 9 de desembre de 
2012 a les 7 de la tarda, al 
Teatre Municipal.
 E l s  g u a n y a d o r s 
oferirán uns fragments de 
l’Opera Gulio Cesare de 
Händel, i Carmen de Bizet, 
mentre que com a novetat 
escoltarem també una 
peça de Manuel Pla músic 
oriund de Balaguer, que es 
va dedicar principalment 
a la composició i direcció 
de música escènica i que 
ha passat a la història per 
haver posat música a la 
primera sarsuela de Ramon 
de la Cruz.

El concert tindrà lloc el proper diumenge 9 de
desembre, a partir de les 7 de la tarda, al Teatre 
Municipal amb obres de Handel i Bizet

O C I
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------
ES DONEN classes 
particulars d’anglès, 
a nivells de primària 
i ESO.  Individualitza-
des o en grups reduïts. 
Interessats trucar al: 
647185846.
------------------------------------
AYUDANTE adelantada 
de peluqueria, con 2 
años de experiencia 
en el sector, busca tra-
bajo. Con título de pe-
luqueria y maquillaje. 
Interesados llamar al: 
642701203.
------------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de música 
(especialitats de piano 
i llenguatge musical). 
Raó: 669117026.
------------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa. Opció de clas-
ses particulars o bé, 
classes per a grups, 
personal i tzades se-
gons necessitat. Raó: 
650422582.
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
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 nau a Tér-
mens, a peu de carre-
tera, 700 m2, amb tots 
els serveis. Preu: 600 €/
mes. Raó: 630105880.
------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings 
de línia al c/ Molí del 
Comte, 5, al Portalet 
(costat Bona Àrea) i al 
c/ Sant Lluís, 44. Bon 
preu. Raó: 676515830.
------------------------------------
ES LLOGA planta baixa 
al Secà, 3 hab., menja-
dor, cuina, garaig i jardí. 
Sense mobles. Preu: 300 
€/mes. Raó: 616771071-
635497446.
------------------------------------

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 
setmana. Raó telèfon: 
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 de Balaguer, preu 
90 e/mes. Apartaments 
a Camarasa, totalment 
equipats i amb vistes al 
riu. Pàrquing al c/ Ur-
gell. Interessats trucar 
als telèfons: 973447752-
639920281.
------------------------------------
SE ALQUILA piso amu-
eblado en Plaza Mer-
cadal, edificio Banco 
Santander. Precio: 300 
euros. Imprescindible 
tener buenas referen-
cias. Razón: Vidal Giné 
609906784.
------------------------------------

ES LLOGA pisos i dúplex 
a Bellcaire, obra nova. 
Molt econòmic. Raó: 
973450051 (9 a 13.30 h).
------------------------------------
PISOS A Balaguer, lloguer 
pisos de 3 hab., venta (fi-
nançament 100%), de 1, 
2 i 3 hab. Raó: 670284619. 
Immobles procedents 
d’actius bancaris.
------------------------------------
OPORTUNITAT única, 
es ven terreny de 400 m2 
a la Sentiu (Urb. Sant 
Miquel). Molt bon preu. 
Situació immillorable. 
Abstenir-se curiosos. Raó: 
686001066.
------------------------------------
LLOGUER pàrkings de 
línia al c/Riu Corb cant. c/
Girona (zona Escola Pia), 
45€/mes, c/Molí del Com-
te (Pl. Alguer), 45€/mes, 
Avda. Pere III, cant. c/
Cardenal Bell-lloch (cot-
xe petit), 40€/mes. Raó: 
699888360.
------------------------------------
LLOGUER/venda de pàr-
quings al c/ Barcelona, 
72 i c/ St Jaume, 2. Raó: 
676116396.
------------------------------------

ES LLOGA pis al Ps. 
de l’Estació, 4 hab., 2 
banys, ascensor, cale-
facció. Raó: 973451371.
------------------------------------

 
VARIS
------------------------------------
LEÑAS MORENO, se 
vende leña de encina, 
almendro, olivo y roble. 
Razón: 622779668.
------------------------------------
VENC taules i cadires de 
menjador, en bon estat. 
Raó: 973420029.
------------------------------------
COMPRO monedes, se-
gells d’Espanya, bitllets 
antics, postals, fotos, 
llibres, publicacions, 
còmics, cromos, llibres 
de Festa Major i Fira 
Balaguer, Grocs (100 pri-
mers). Qualsevol cosa 
relacionada amb Bala-
guer. Raó: 676803205.
------------------------------------
SENYOR de mitjana edat, 
responsable. M’agradaria 
conèixer senyora per fer 
amistat. Raó: 661707778-
664230313.
------------------------------------
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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

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 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 de desembre a les 8 de la tarda del 20 de desembre CALVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Raó: 667476172

Pàrking tancat al c/ Sanahüja
(davant col·legi Carmelites)
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