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Què en penseu?
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     En escriure aquestes 
línies no tinc coneixe-
ment si hi ha data per a 
la consulta. No entraré a 
comentar si aquesta data 
és condició indispensable 
per donar suport o no a un 
candidat a la presidència 
de la Generalitat o a esta-

blir  o no un pacte de legis-
latura. Prefereixo si  volem 
decidir ser independents o 
no. El dret a decidir és un 
dret internacionalment re-
conegut a qualsevol poble 
o país. Fins i tot el tenen 
els territoris colonitzats. I 
si volem decidir ser inde-
pendents, qui ho pot ne-
gar? Si un dels membres 
d’una parella vol trencar la 
relació, qui ho pot impedir? 
Que jo sàpiga, si ni un dels 

implicats no ho pot prohi-
bir, per què un govern, en-
cara que sigui una  de les 
parts,  creu que pot vetar 
aquest dret? Ja sabem que 
quan hom opta per seguir 
un altre camí, pot ser que 
s’equivoqui. Però no sem-
pre. I és aquí on entra la 
maduresa de les persones 
i dels pobles. I en el nostre 
cas, en som prou. Amb els 
millors desitjos de pau i de 
llibertat!

 La maleïda crisi econòmica apareix, sense cap mena de 
dubte, com l’element modulador de les preferències dels 
consumidors de l’Estat. Els consumidors prenen posicions 
d’elevada racionalitat i són molt sensibles als preus en les 
compres nadalenques, atès el clima d’elevada incertesa 
econòmica i volatilitat.
 Ja repiquen de fons les campanades de Cap d’Any i, 
com és habitual els últims anys, comencen els maldecaps 
per a nombroses llars que volen celebrar dignament les 
festes, sense arruïnar-se en l’intent. A més, aquest any, la 
situació es veu agreujada per les retallades, sobretot en 
la eliminació de la paga extra de Nadal dels treballadors 
públics, que generalment s’utilitzava per aquestes 
despeses de més, que enguany no es podran fer i faran 
que, el mes de gener, sigui encara més complicat per molta 
gent, del que ja ho és habitualment.
  La crisi, la sensació general de pessimisme i el desig 
d’estalviar han calat profund en moltes famílies, que veuen 
més necessari que mai elaborar un pressupost amb la 
finalitat de no enfonsar la seva economia. Aquest any, de 
nou, toca planificar les festes més amb el cap que no amb 
el cor.
 Són temps difícils per fer front a la despesa habitual  
que comporta el Nadal. Enguany, serà més complicat que 
mai poder comprar els obsequis i parar la taula i seran 
moltes les famílies que s’estrenyeran el cinturó. Davant 
d’una realitat dura marcada per la crisi econòmica, que 
és un convidat incòmode en cada cop més sobretaules 
i celebracions, s’imposa l’estalvi i la contenció.  Serà el 
Nadal de la despesa responsable.

Unes festes austeres
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>> DIJOUS 27 de desembre

10.30 h. Inauguració del Parc Infantil 
“De Nadal a Reis”. Horari habitual 
serà de 10.30 h a 13.30 h i de 16.30 h 
a 20 h. Preu: 2,58 € diaris per infant i 
abonament per a tots els dies: 12,38 €. 
Adults i acompanyants gratuït.

De 10.30 h a 11.30 h. Taller d’alimentació 
saludable “Programa Thao”, tots els 
dies del Parc Infantil.

12.00 h. Taller d’elaboració de rebosteria 
de full a càrrec del mestre pastisser 
Pepe Daza. Adreçat a nens i nenes de 
8 a 14 anys.

18.00 h. Cinema infantil amb la projecció 
de la pel·lícula “Brave”, a la sala de 
conferències del pavelló.

>> DIVENDRES 28 de desembre

17.00 h. Taller de “Papiroflexia” a càrrec 
d’Antoni Boladeres. Adreçat a tots els 
públics, a la sala de conferències del 
pavelló.

>> DISSABTE 29 de desembre

12.00 h. Taller d’elaboració de pizzes a 
càrrec del mestre pastisser Pepe Daza. 
Adreçat a nens i nenes de 8 a 14 anys.

18.00 h. Explicació del conte “Les 
històries principiesques” a càrrec 
de l’actriu Carme Rossi, a la sala de 
conferències del pavelló.

           >>>

De Nadal a Reis 2012-2013, del 26 de 
desembre al dissabte, 5 de gener

 Des de la regidoria de 
festes de l’Ajuntament de 
Balaguer, s’està treballant 
en l’organització d’un nou 
programa «De Nadal a Reis 
2012-2013».
 Els actes comencen el 
dimecres 26 de desembre 
amb el tradicional Concert 
de Nadal de l’Orfeó Bala-
guerí, que enguany es farà 
al Teatre Municipal, a partir 
de les 8 del vespre.
 Del 27 al 31 de desem-
bre i del 2 al 4 de gener, el 
pavelló polivalent Inpacsa 
acollirà el gran parc infan-
til, amb diferents inflables, 
diferenciats per edats.

 Una part del pavelló 
estarà destinat als tallers 
esportius, futbolí i la possi-
bilitat de practicar diferents 
esports de pista, com una 
pista d’escalextric, jugar 
al karaoke, Playstation o 
la Wii, i també una mini 
pista de tennis. Així com 
el sector de la biblionadal, 
ludoteca, videoteca, que 

Parc de Nadal 

es portarà al parc infantil. 
També hi haurà l’espai dels 
bombers, on cada dia els 
nens podran fer un taller 
de “retalla i dibuixa”, i un 
taller d’escalada urbana. 
També hi haurà una espai 
del departament de l’Auto-
ritat Catalana de Protecció 
de Dades, per protegir les 
dades quan naveguem per 
internet.
 També hi haurà la pre-
sència del Club Bonsai,. 
que ens ensenyarà com 
cuidar el nostre propi bon-
sai. Creu Roja, amb infinitat 
de manualitats per als més 
petits.
 Els pares i familiars 
acompanyants dels nens i 
nenes,  podran gaudir d’un 
servei de bar cafeteria al 
mateix recinte del pavelló, 
mentre els més menuts 
gaudiran de les moltes 
activitats programades.

Atraccions pels més petits

El parc infantil centrarà 
les activitats destinades 
als més petits durant les 
seves vacances
nadalenques



5<<D E  N A D A L  A  R E I S

>> DIUMENGE 30 de desembre

12.00 h. Teatre infantil amb l’espectacle 
“El cavallet de cartró” de la Companyia 
El príncep Totilau”, al Teatre Municipal, 
preu: 5 €, adreçat a nens i nenes de 3 
a 7 anys.

17.00 h. Taller de coca de samfaina a 
càrrec del mestre pastisser, adreçat 
a nens i nenes de 8 a 14 anys, dins el 
mateix parc.

20.00 h. Cinema comercial amb la 
projecció “Asterix i Obèlix al servei de 
sa Majestat”. Al Teatre Municipal, preu: 
6,5 €, per a tots els públics.

>> DILLUNS 31 de desembre

12.30 h. Arribada de l’Home dels 
Nassos al Parc de Nadal, a càrrec de la 
Companyia Campi qui pugui.

L’horari del dilluns 31 de desembre, serà 
només de 10.30 h a 13.30 h. Tornarà a 
obrir el dimecres dia 2 de gener.

>> DIMARTS 1 de gener

18.00 h. 7è Concurs solidari de les Nines 
Solidàries a càrrec de la soprano Ma 
Josep Rúbies, el tenor Pablo Rossi 
Rodino, acompanyats al piano per 
Eduard Espinet. Al Teatre Municipal.
           >>>

Els Reis Mags d’Orient arribaran en 
tren, el dissabte 5 de gener

 L’arribada de Ses Mages-
tats els Reis Mags d’Orient, 
és sens dubte, el moment 
més esperat de tots els 
nens i nenes de Balaguer i 
comarca. El dia 5 de gener, 
a mitja tarda, es respira 
màgia, tendresa i l’espec-
tació es va fent més gran 
a mesura que passen els 
minuts. A partir de quarts 
de 6 de la tarda, el Passeig 
de l’Estació s’omplirà de 
gom a gom per tal de rebre 
a Melcior, Gaspar i Baltasar 
que un any més arribaran 
amb el tren. 

record. Després de rebre 
la visita de tots els nois i 
noies de la ciutat, els Reis 
es retiraran per a poder 
repartir tots aquells regals i 
obsequis per totes les cases 
de la ciutat.
 Durant la Cavalcada, 
Ses Magestats els Reis 
Mags d’Orient i els patges 
reials repartiran més de 300 
quilos de caramels.
 La Cavalcada comptarà 
un any més amb la col-
laboració de Creu Roja de 
Balaguer i comarca, els 
membres del parc de Bom-
bers de Balaguer,  els de 
Protecció Civil de Balaguer 
i el cos de la Policia Local.  
 Tots ells tindran cura de 
la seguretat i que tot funcio-
ni bé durant el trajecte de la 
Cavalcada dels Reis Mags.

 Davant de l’Estació els 
esperaran tres magnífiques 
carrosses, il·luminades i de-
corades per a l’ocasió, que 
l’organització de la Festa, 
justament amb els patges 
reials han previst per a con-
duir-los, en cavalcada, fins 
a la Plaça del Mercadal, on 
seran rebuts per l’alcalde de 
la ciutat, i els centenars de 
nens i nenes que els podran 
saludar, donar la carta on 
s’hi expressen els desitjos 
de petits i grans, i fer-se 
les fotografies i gravacions 
de rigor, que quedaran pel 

Ses magestats els Reis Mags d’Orient

L’arribada dels Reis Mags d’Orient, Melcior, Gaspar i 
Baltasar, és la més esperada per tots els nens i
nenes de Balaguer, la tarda del dissabte 5 de gener
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Tallers, representacions teatrals i
projeccions de cinema al parc de Nadal

 A partir del dijous, 27 de 
desembre, el parc de Nadal 
organitza diferents tallers i 
activitats. Des del primer dia, 
de 10.30 h a 11.30 h hi haurà 
un taller d’alimentació salu-
dable «Programa THAO», 
que es realitzarà cada dia. 
A partir de les 12h, un taller 
d’elaboració de rebosteria de 
full a càrrec del mestre pas-
tisser Pepe Daza. Adreçat a 

dissabte, 29 de desembre, 
a partir de les 12 h amb un 
taller d’elaboració de pizzes 
a càrrec del mestre pastisser 
Pepe Daza.
 A partir de les 18 h 
explicació del conte «Les 
històries principesques» 
a càrrec de l’actiu Carme 
Rossi.
 El diumenge, 30, i a partir 
de les 12 h Teatre Infantil 
amb l’espectacle «El cavallet 
de cartró» de la Companyia 
El príncep Totilau, al Teatre 
Municipal. A les 17 h Taller 
de coca de samfaina a càrrec 
del mestre pastisser Pepe 
Daza.

nens i nenes de 8 a 14 anys.
 A les 18 h Cinema 
infantil amb la projecció 
de la pel·lícula «Brave», a 
la sala de conferències del 
pavelló.
 El divendres, 28 de 
desembre a partir de les  17 h 
un taller de «Papiroflèxia» a 
càrrec de l’Antoni Boladeres, 
adreçat a tots els públics. 
Continuaran les activitats el 

Inflables per als més petits

El pavelló Inpacsa i el Teatre Municipal centraran 
els tallers, projeccions de cinema, concerts i
representacions teatrals nadalenques

>> DIMECRES 2 de gener

17.00 h. Taller de gust a càrrec de 
l’Associació Sloww Food “Terres de 
Lleida”. Faran i menjaran brotxetes 
de fruita.

18.00 h. Taller Contem un conte! A 
càrrec de Cristina Colilles, i es repartirà 
una tarja en 3D per pintar. A la sala de 
conferències del pavelló.

>> DIJOUS 3 de gener

12.00 h.  Taller d’elaboració de 
magdalenes a càrrec del mestre 
pastisser Pepe Daza, adreçat a nens i 
nenes de 8 a 14 anys.

18.00 h. Taller de titelles de dit, a càrrec 
de la Cristina Colilles. Preu: 1 €.

>> DIVENDRES 4 de gener

11.00 h. Taller de confecció d’eriçons a 
càrrec de Cristina Colilles. Preu: 1€.

18.00 h. Visita del Patge Reial, per a que 
els nens i nenes que vulguin, li puguin 
entregar la seva carta a Ses Majestats 
els Reis Mags.

19.00 h. Lliurament dels premis del 
concurs de dibuix escolar de Nadal, a la 
sala de conferències del pavelló.

Tancament del Parc de Nadal.

           >>>
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Al mes de gener, continuaran els
tallers didàctics al Parc de Nadal

Parc de Nadal

 Les activitats continuaran 
el dilluns, 31, quan a partir de 
les 12,30 h arribarà l’Home 
dels Nassos al Parc de Nadal 
a càrrec de la Companyia 
Campi qui pugui. El dimecres, 
2 de gener, a partir de les 17 
h es farà el taller del gust a 
càrrec de l’Associació Slow 
Food «Terres de Lleida», fent 
brotxetes de fruita. A les 18 h 
el taller Contem un conte! a 
càrrec de Cristina Colilles, i es 
repartirà una tarja en 3D per 
pintar. El dia 3, es farà el taller 
d’elaboració de magdalenes 
a càrrec de Pepe Daza  i a les 
18 h el taller de titelles de dit, 
a càrrec de la Cristina Colilles. 
L’últim dia del parc, hi haurà a 
les 11 h un taller de confecció 
d’eriçons amb la Cristina 
Colilles i a les 19.30 h hi haurà 
l’entrega de premis del Con-
curs de dibuix escolar.

El darrer dia de l’any, el 31 de desembre visitarà el 
parc de Nadal, l’Home dels Nassos, amb la
companyia teatral infantil Campi qui pugui

>> DISSABTE 5 de gener

17.55 h. Arribada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient, amb el tren de la 
Pobla, a l’estació de trens. Recorregut 
amb carrosses pels carrers Noguera 
Pallaresa fins a la Plaça Mercadal.

18.45 h. Rebuda per part de l’alcalde de 
la ciutat, a la plaça Mercadal i parlament 
dels Reis. Recollida de cartes.

>> DIUMENGE 6 de gener

19.00 h. Concert de Reis a càrrec de 
la Cobla Sant Jordi, acompanyats 
de la veu de Carme Canela. Al Teatre 
Municipal. Preu: 5€.

D E  N A D A L  A  R E I S
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 L’ajuntament de Ba-
laguer, a través de la 
regidoria de Serveis a les 
Persones, està presen-
tant el programa Thao 
a les llars d’infants mu-
nicipals i privades de 
la ciutat. El projecte in-
cideix en l’alimentació 
saludable per tal de pre-
venir i reduir els casos 
d’obesitat infantil.
 P e r  t a l  q u e  e l 
programa Thao resulti 
a t r a c t i u  p e l s  n e n s 
i nenes de 2 i 3 anys, 
s’ha dissenyat un mural 
amb els thaoins, els 
quatre protagonistes 
del projecte, perquè 

els alumnes hi pengin 
les seves fotografies 
amb la fruita que més 
els agrada.   
 Aprofitant aquesta 
activitat se’ls explica 
els beneficis de menjar 
fruita cada dia. Les llars 
d’infants Tic-Tac i Patufet 
han estat les primeres en 
acollir el projecte.

Es presenta el programa Thao 
contra l’obesitat infantil a les 
llars d’infants de Balaguer

Presentació del mural a la llar d’Infants Patufet

En el programa
d’alimentació sana 
s’aconsella als més 
petits, menjar fruita 
cada dia

Balaguer es bolca amb molts actes, 
amb la Marató solidària de TV3

 Els ciutadans i les en-
titats de Balaguer es van 
bolcar, de manera massiva, 
un any més en els actes 
organitzats en favor de La 
Marató de TV3, dedicada 
enguany a la lluita contra 
el càncer. Tot i que el diu-
menge va ser el dia amb 
més activitats, des de fa 
setmanes entitats i associ-
acions treballen per recap-
tar diners. Així, durant la 
setmana passada, escoles 

i llars d’infants de la ciutat 
han fets esmorzars, ses-
sions d’aeròbic o mercats 
solidaris per contribuir a 
aquesta causa.
 La plaça del Mercadal 
va ser el punt neuràlgic 

Un moment de la flashmob al Mercadal

dels actes que es van fer 
el diumenge al matí amb 
passejades en tren o cavall, 
inflables, classes de ball 
de bastons, tallers de tite-
lles, maquillatge o màgia 
o demostracions de jocs de 
fusta. També va ser el punt 
de sortida i arribada de les 
pedalades i caminades 
populars. A les 13 hores es 
va ballar la flashmob de la 
cançó de la Marató, on els 
participants duien els mo-
cadors solidaris elaborats 
per l’ocasió.
 Després un dinar soli-
dari a l’escola Àngel Gui-
merà i a la tarda es va fer 
el festival de final de festa 
al Teatre Municipal, amb 
diverses actuacions.

Actes de la Marató a Balaguer

La ciutat de Balaguer 
va recaptar un total de 
26.600 euros, 8.600 
més que en la Marató de 
l’any anterior
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La campanya comercial de Balaguer 
sorteja tres pagues de 600 euros

 El passat dilluns es 
va celebrar la tradicional 
trobada de Nadal de 
l’ajuntament de Balaguer 
amb els mitjans de 
comunicació.
 L’Alcalde va fer un 
repàs de l’any que acabem 
obrint la porta a un pacte 
amb l’oposició per una 
millor governabilitat.

Per a Roiger, estem en 
el moment de buscar 
petites solucions per 
grans problemes.
 La difícil situació eco-
nòmica  obligarà a retalls 
a l’ajuntament en l’àmbit 
laboral i serà necessària 
una aposta forta per la 
reactivació econòmica de 
la ciutat.

Repàs de l’any amb la premsa  
en la trobada de Nadal

Trobada de Nadal amb la premsa

Campanya comercial de l’Associació Balaguer 2021

 Els comerciants de Ba-
laguer sortejaran tres pa-
gues extres de 600 euros. 
La campanya incideix en 
els avantatges de comprar 
als comerços de proximitat, 
on, segons els comerci-
ants, a banda d’una àm-
plia gamma de productes 
i serveis de qualitat, es 
contribueix a revitalitzar el 
teixit econòmic de la ciutat.  
El regidor de Promoció 
Econòmica, Toni Velimelis, 
va garantir el suport muni-
cipal a aquesta i totes les 
activitats impulsades pels 
comerciants de la ciutat.
 D ’ a l t r a  b a n d a ,  e l 
passat 16 de desembre 
van organitzar un concurs 
d’ornamentació d’arbres de 
Nadal i el proper 23, hi haurà 
un trenet pels principals 
carrers comercials.

La campanya fa especial incidència en la importàn-
cia del comerç de proximitat, la seva qualitat i bon 
servei pels clients de la comarca



10 >> B A L A G U E R

Més de vuitanta parades i moltes
activitats durant la fira de Santa Llúcia

 M é s  d e  v u i t a n t a 
paradetes van omplir els 
carrers del casc antic amb 
motiu de la Fira Mercat de 
Santa Llúcia, que se celebrà 
el passat 8 de desembre. Tot 
un circuit comercial pels 
principals vials del centre 
històric: carrer d’Avall, plaça 
Sant Jaume, carrer l’Escala, 
plaça del Pou i porxos de la 
plaça Mercadal.
 Tot i que es tracta d’una 
fira nadalenca, on el producte 
estrella són els dolços, 
els arbres, les figures del 
pessebre, els ornaments i 
l’artesania, comerciants i 
productors locals van aprofitar 
per donar a conèixer els seus 
productes a través de mostres 
i activitats paral·leles. Així, 
doncs, de la mà del projecte 
Gustum i del Departament 
d’Agricultura, agricultors de 

Fira de Santa Llúcia

Els principals carrers i places del centre històric de 
Balaguer es van omplir de parades per celebrar el 
tradicional mercat nadalenc de Santa Llúcia

la comarca van fer tallers i 
oferiren degustacions d’oli, 
vi, mel, ametlles i carn de 
conill. A primera hora es va 
fer l’obertura del trull de l’oli 
a càrrec de l’associació de 
Molins d’Oli de la Noguera.
 Pel que fa als comerciants, 
van organitzar per segon any 
consecutiu el joc del Caganer 
per tal de premiar i fidelitzar 
la clientela de cara a les 
festes de Nadal.
 El regidor de Promoció 
Econòmica, Toni Velimelis, es 
va mostrar satisfet per l’èxit 

creixent de la fira, que es 
tradueix en més públic i en un 
major nombre d’expositors i 
activitats.
 La plaça del Pou va ser 
un dels punts neuràlgics del 
certamen amb l’exposició 
d’aviram, on l’associació 
Dona Rural va  recrear un 
antic corral per tal que els 
més petits poguessin gaudir 
dels animals. També en 
aquest espai s’hi va instal·lar 
el Patge Reial. Durant tot el 
dia hi va haver cercaviles i 
tallers per als més petits.

Exposició d’Aviram
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La Guàrdia Urbana celebra la festivitat 
de la seva patrona, la Immaculada

 El cos de la Guàrdia 
Urbana de Balaguer va ce-
lebrar el passat dissabte 
dia 8, la festivitat de la seva 
patrona, la Immaculada. Els 
divuit agents que conformen 
el cos van prendre part en 
la celebració que es va fer 
al vestíbul de l’ajuntament. 
Com és tradicional, el primer 
tinent d’alcalde i regidor de 
Seguretat Ciutadana, Miquel 
Vendrell, i l’inspector en cap 
del cos, Josep Maria Cama-
rasa, van passar revista a la 
tropa i, acte seguit, es va fer 
una recepció amb regidors, 
representants d’altres cos-
sos de seguretat, familiars i 
agents jubilats.Guàrdia Urbana de Balaguer

Dues-centes persones es concentren al 
Mercadal a favor de l’escola en català
 Unes dues-centes per-
sones van participar el pas-
sat dilluns 10 a Balaguer en 
la concentració en defensa 
de l’escola catalana. Sota el 
lema ‘Per un país de tots, 
escola en català’, represen-
tants de centres educatius, 
famílies, regidors de l’ajun-
tament i ciutadans a títol 
particular es van sumar a 
l’acte de protesta contra 
l’avantprojecte de la nova 
llei d’Educació i a favor de 
la immersió lingüística.

Els 18 agents van tenir una recepció per part dels 
regidors de l’Ajuntament de Balaguer

 L’ajuntament de Bala-
guer, la Direcció General 
de Comerç de la Gene-
ralitat i l’Associació de 
Comerciants Balaguer 
2021 han signat aquest 
desembre un conveni de 
col·laboració per a la di-
namització de l’activitat 
comercial al municipi. 
Aquesta aportació es 
concretarà en projectes i 
campanyes de promoció 
del comerç local.
 El director general 
de Comerç, Josep Maria 

Recasens, va explicar 
que “cal prioritzar el 
suport a les associacions 
comercia ls  a  l ’hora 
d’atorgar ajudes, ja que 
treballen per donar a 
conèixer la ciutat com 
a  dest í  comerc ia l ” . 
Recasens va aprofitar 
per “fer una crida” a 
aquelles persones que 
tenen encara capacitat de 
despesa “per tal que facin 
les compres en botigues 
de proximitat per tal de 
fer girar la roda perquè la 
renda generada pel petit 
comerç es quedi al país”.
 Per la seva banda, 
l’alcalde Josep Maria 
Roigé va anunciar que de 
cara l’any vinent l’entitat 
prepara una campanya de 
promoció del comerç de 
proximitat a les escoles.

Ajuntament, Generalitat i
Comerciants signen un
conveni de col·laboració

Signatura del conveni

L’aportació de la
Generalitat serà en
projectes i
campanyes de
promoció local

Concentració en defensa de la immersió lingüística
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El Concert de les Nines Solidàries es 
farà el proper dimarts 1 de gener

 El proper dimarts 1 de 
gener, a les 18 hores, el Te-
atre Municipal de Balaguer 
acollirà el Concert de les 
Nines Solidàries, a càrrec 
de la soprano balaguerina 
Maria Josep Rúbies, el 
tenor Pablo Rossi Rodino 
acompanyats al piano per 
Eduard Espinet.
 El preu de l’entrada del 
concert solidari serà de 12 
euros, i els infants, amb 
l’entrada, rebran una nina 
solidària.
 Part de la recaptació 
d’aquest concert de Cap 
d’Any, anirà destinat a un 
dels projectes de Creu Roja 
La Noguera.Concert de les Nines Solidàries al Teatre Municipal

Activitat lúdica al parc de Nadal per la 
Protecció de Dades dels més petits
 L’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades serà 
present al Saló de la Infància 
de Balaguer, del 27 de 
desembre fins al 4 de gener, 
dins d’un marc lúdic i festiu 
per a totes les famílies.
 A l’estand hi haurà 
jocs per a nens i nenes a 
partir de 5 anys, perquè 
aprenguin què són les dades 
personals, com construir 
contrasenyes segures i què 
han de fer a la xarxa, per a 
navegar de manera segura 
i responsable.

El Teatre Municipal acollirà aquest concert solidari, 
que recaptarà fons per un projecte de Creu Roja

Taller de seguretat a les xarxes

 L’ A s s o c i a c i ó  d e 
Comerciants Balaguer 
2 0 2 1  v a  c e l e b r a r 
diumenge el Mercat 
de Nadal al Passeig de 
l’Estació, i que va comptar 
amb la presència d’una 
trentena de parades, 
que oferien alimentació, 

roba i objectes de regal, 
entre altres. 
 A més a més, als 
dos extrems del Passeig 
es va fer el concurs de 
decoració d’arbres de 
Nadal amb material 
reciclat obert a totes les 
escoles de la ciutat.

El Passeig de l’Estació va
acollir el Mercat de Nadal

Mercat de Nadal al Passeig
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Els audidors de Starlight situen el 
Montsec entre els millors del món

 Els auditors que han 
estat recollint dades tèc-
niques i científiques per 
a l’elaboració de l’informe 
preceptiu per a la possible 
certificació de destí turístic 
Starlight del Montsec qua-
lifiquen d’”excepcionals” 
les condicions d’observa-
ció del cel que han pogut 
verificar-hi. 
 El responsable dels 
auditors de la iniciativa 
Starlight, Cipriano Ma-
rín, ha manifestat que 
aquestes condicions són 
d’”una excel·lència major 
de la que esperaven, a 
la mateixa alçada, com 

a mínim, dels recursos 
d’altres candidatures pre-
sentades”, per la qual cosa 
no ha dubtat en qualificar 
el Montsec de “joia molt 
escassa al món”, de carac-
terístiques molt similars a 
les que poden presentar 
observatoris com els de 
Hawaii, Xile, Namíbia, 
Sudàfrica o les Canàries, 

El Montsec

entre els deu millors del 
planeta. 
 Marín va fer aquestes 
declaracions després de 
reunir-se amb el president 
de la Diputació de Lleida, 
Joan Reñé; el delegat del 
Govern i vicepresident 
primer del Consorci del 
Montsec, Ramon Farré; el 
gerent d’aquest ens, Josep 
Vilajoliu; el director cien-
tífic del Parc Astronòmic 
Montsec, Salvador Ribas, 
i representants dels con-
sells comarcals del Pallars 
Jussà i la Noguera, per fer 
una valoració preliminar de 
les dades que els auditors 
de la iniciativa Starlight, 
avalada per la Unesco, han 
estat recollint al Montsec.
 El procés per a l’ac-
ceptació oficial de la can-
didatura de destí turístic 
Starlight del Montsec, ha 
durat un any.

Reunió amb els auditors de Starlight

Han considerat el 
Montsec com un dels 
deu indrets del món de 
major excel·lència per a 
l’observació del cel

 L’Observatori Astro-
nòmic del Montsec  acull 
des de fa pocs dies un 
telescopi de darrera ge-
neració que ha instal·lat 
l’Institut del Telescopi 
Espacial (Space Teles-
cope Science Institute 
- STScI).
 L’ens científic que 
controla i gestiona les 
operacions del telescopi 
Hubble, amb l’objectiu 
de trobar planetes ex-
trasolars gegants al vol-

tant d’estrelles brillants, 
utilitzant el mètode de 
trànsits, en el marc del 
projecte de recerca ano-
menat XO.
 Per  tal  de cobrir 
d i v e r s e s  l o n g i t u d s 
geogràfiques i observar 
objectes de manera 
gairebé contínua, l’STScI 
va instal·lar durant el mes 
de juliol d’enguany un 
telescopi a l’Observatori 
del Teide, a Tenerife.
 Una segona unitat 
de XO és la que aquesta 
s e t m a n a  u n  e q u i p 
d’enginyers i científics 
especialitzats de l’STScI 
han muntat al Montsec, 
en un terreny cedit pel 
Consorci del Montsec, 
lloc perfecte per aquest 
projecte.

Instal·len un nou telescopi 
Espacial a l’Observatori
Astronòmic del Montsec

Instal·lació del nou telescopi

L’objectiu del projecte 
del telescopi Hubble, 
es trobar planetes 
extrasolars de grans 
dimensions
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Toni Alcázar i l’empresa
Ambort Aremany, van ser els 
agraciats en el sorteig

Bonet Cars de Balaguer entrega els 
premis de la campanya 2010-2012

 El passat dimecres 12 
de desembre, l’esplanada 
de davant les instal·lacions 
de Bonet Cars de Balaguer, 
va servir d’escenari per al 
sorteig d’un viatge al Carib 
per a dues persones amb tot 
inclòs, i un televisor de plas-
ma, en la campanya que ha 
dut a terme durant tot l’any 
2012 l’empresa Bonet Cars, 
per premiar la fidelitat dels 
seus clients.

 En el sorteig havia d’es-
tar present l’estrella llei-
datana d’atletisme, Jack-
son Quiñónez, el qual va 
excusar la seva absència 
per motius professionals 

El representant de l’empresa de Balaguer Ambort 
Aremany va recollir el segon premi de la campanya, 
un televisor de plasma

d’última hora.
 Al sorteig hi van assis-
tir un grup d’alumnes de 
l’Escola Pia, els quals van 
ser obsequiats amb una 
gorra de Bonet Cars, i van 
participar actívament de les 
diferents activitats i passa-
temps organitzades com a 
preàmbul del sorteig.
 Cap a les 12 del migdia 
es van extreure les papere-
tes dels guanyadors, essent 
el primer premi consistent 
en un viatge al Carib per 
a dues persones per al sr. 
Toni Alcázar de Balaguer, 
i el segon, un televisor de 
plasma per a l’empresa 
Ambort Aremany.

Toni Alcázar va rebre de mans de Joan Bonet, el xec 
del viatge al Carib per a dues persones

Toni Alcázar amb un
viatge al Carib, i l’empresa 
Ambort Aremany amb el 
televisor de plasma, van 
ser els agraciats

 Joan Bonet, responable de l’empresa, es va mostrar 
molt satisfet per la bona acollida que ha tingut aquesta 
primera campanya de fidelització, i ja s’està treballant 
en les noves accions promocionals de cara a l’any 
entrant.

Moment del sorteig dels dos premis

Els nens van ser els protagonistes del sorteig

P U B L I R E P O R T A T G E
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Deu anys del Servei d’Atenció Precoç 
del Consell Comarcal de la Noguera

 El passat dissabte dia 
de 1 de desembre, i amb 
motiu del Dia de la Lluita 
contra la SIDA, l’Oficina 
Jove de la Noguera va 
posar en mar xa un 
nou servei adreçat als 
joves de la comarca, 
consistent en un servei 

d’assessoria  on-line 
en temes realcionats 
amb la salut. Aquest 
nou servei de l’Oficina 
Jove de la Noguera està 
gestionat per tècnics 
de salut, infermeres 
i tècnics de diferents 
entitats socials.

L’Oficina Jove de la Noguera
activa un nou servei de salut

Oficina Jove

Jornada de formació al Consell Comarcal de la Noguera

 L’any 2002 el Consell 
Comarcal de la Noguera va 
inciar la prestació del Ser-
vei d’Atenció Precoç que 
atén gratuïtament els nens 
i nenes de 0 a 6 anys de 
tota la comarca amb pro-
blemes de logopèdia, psi-
comotricitat, psicològics, 
emocionals, etc. Durant 
aquests 10 anys, un equip 
multidisciplinari format per 
logopedes,  psicòlogues, 
fisioterapeuta, en coordina-
ció amb el Departament de 
Sanitat i el d’Ensenyament, 
per mitjà de pediatres i 
mestres,  han atès un total 
1.500 infants.
 Per celebrar aquest 
aniversari ,  e l  Consel l 
Comarcal de la Noguera 
ha organitzat una jornada 
de formació per a tots els 
professionals.

En aquests deu anys, el Servei ha atès un total de 
1.500 nens i nenes de la comarca amb problemes de 
logopèdia, psicomotricitat, psicològics i emocionals
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L’Espai Orígens de Camarasa inicia un 
nou cicle de conferències educatives

 El dissabte dia 8, a 
Camarasa, es va donar 
a conèixer un nou grup 
de música tradicional, 
interpretant diferents 
cançons del repertori 
tradicional del nostre 
país. El grup duu per 
nom «khamara» que és 

un dels possibles orígens 
del nom de Camarasa 
i que significa «botiga, 
tenda o taverna». La 
música que interpreten 
els nois d’aquest grup, 
és summament variada 
i tota ella dels països 
catalans.

Presentació del grup de
música tradicional “Khamara”

El nou grup «Khamara»

Espai Orígens de Camarasa

 El proper dia 21 de de-
sembre tindrà lloc a l’Espai 
Orígens de Camarasa la 
conferència inaugural del 
cicle «Educació i Patrimo-
ni» a càrrec del Dr. Antoni 
Bardavio Novi, director del 
Camp d’Aprenentatge de 
la Noguera, que porta per 
títol «Aprendre a partir de 
les restes del passat en 
entorns locals». 
 Després de la inaugu-
ració del cicle «Ciència a 
l’abast», que tingué lloc el 
2 de novembre, amb aquest 
nou cicle de conferències i 
debat el centre posarà èm-
fasi en la interacció entre 
el passat i l’educació com 
a eina indispensable per a 
posar en valor el patrimoni 
natural i cultural en els 
entorns locals.

La conferència inaugural del cicle “Educació i
Patrimoni” correrà a càrrec d’Antoni Bardavio,
director del Camp d’Aprenentatge de la Noguera
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La protagonista de 
és Blanca Perea, una 
professora d’universitat 
que després del fracàs del 
seu matrimoni, decideix 
acceptar un projecte a la 
universitat californiana de 
Santa Cecilia, on haurà de 
dur a terme la catalogació 
del llegat de l’hispanista 
Andrés Fontana, mort en 
un estrany accident quan 
investigava la ubicació de 
l’última missió franciscana 
que van crear els monjos 
franciscans al segle XVII. 
Durant la seva estada a 
Califòrnia, Blanca Perea 
coneixerà Daniel Carter, un 
hispanista nord-americà que 
va viure a Espanya els anys 
50 i amic d’Andrés Fontana. 
L’autora de El tiempo entre 
costura, barreja de nou en 
aquesta segona novel·la 
l’amor i la intriga.

El somriure de les 
dones
Autor: Nicolas Barreau
Gènere: Novel·la

 L’Aurélie, responsable 
del restaurant Le temps 
de Cerises després de la 
mort del seu pare, no és 
de les que creuen que les 
coses passen perquè sí. 
Un dia gris de novembre 
en què l’Aurélie se sent 
més deprimida que mai, 
descobreix un llibre titulat 
El somriure de les dones. 
Empesa per la curiositat, 
comença a llegir-lo i troba 
un passatge que parla 
del seu propi restaurant. 
I el que ara més desitja 
del món és conèixer 
l’autor del llibre, que l’ha 
salvada sense saber-ho. 
Li agradaria donar-li les 
gràcies i convidar-lo al seu 
restaurant. Però l’André, 
l’editor que publica el tímid 
autor anglès, es nega a 
fer arribar una carta al 
misteriós personatge.

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

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

Misión olvido
Autor: María Dueñas
Gènere: Novel·la

 En  Helmer  és  un 
g r a n g e r  q u e ,  a m b 
cinquanta-cinc anys i 
una vida marcada per la 
solitud, està a punt de 
prendre les regnes de 
la seva vida. L’autor ens 
envolta dels pensaments 
d’un protagonista que 
tracta d’entendre el seu 
propi aïllament, i ho fa 
a través d’un llenguatge 
directe que ens diverteix, 
ens emociona i ens porta 
a preguntar-nos el perquè 
de les nostres pròpies 
decisions. Els constants 
viatges entre el passat i el 
present ens fan partícips 
d’una història que podria 
haver estat diferent.
 A dalt de tot està 
tranquil de Gerbran Bakker 
ha estat guardonada amb 
el XIII Premi Llibreter 
2012.

A dalt tot està tranquil
Autor: Gerbran Bakker
Gènere: Novel·la

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

Indesinenter
Nadal 2012
Tal com van les coses,
sort n’hi ha que un cop a l’any, 
hi ha un dia maquillant noses,
pels que riuen i els que ploren,
que ens fa veure així cantant,
que som un pèl més iguals.
No gaire...
No es fessin pas il·lusions, 
ni sé les fa aquest que escriu, 
que una mosca no fa estiu,
i hi ha dos classes d’hivern,
per més que hi hagi Betlem,
ens en fa memòria el Wert.
Bé.... 
-Potser el vers me l’ha dictat
sense voler el subconscient-.
Tornaré doncs a l’altura
de la fe d’aquell Nadal,
pregant, això sí, al Portal,
orienti la singladura
de l’any que ens està esperant.
Feliç Nadal!



19<<C O M A R C A

Montgai inaugura les obres de millora 
de l’interior de la seva Església

Església de Montgai

 L’església de Santa Ma-
ria de Montgai presenta 
des de fa pocs dies un 
aspecte totalment renovat. 
Les obres que s’estaven re-
alitzant des del passat mes 
d’octubre, s’han inaugurat 
i beneït aquest diumen-
ge dia 16 de desembre al 
migdia. L’acte, que va anar 
a càrrec del rector de la 
parròquia, Ramon Solé, i 
de l’alcalde de la localitat, 
Jaume Gilabert, va comptar 
amb l’actuació musical del 
Quartet Ilerda.
 L’actuació de reforma 
i millora de l’església 
de Santa Maria ha estat 
f inançada amb 31.483 
euros procedents del fons 
de la parròquia de Montgai 
i de donació de veïns que 
han aportat 6.000 euros. 

Les obres de millora que han costat més de 31.000 
euros han estat finançades amb fons de la parròquia 
de Montgai i aportacions dels veïns

 M o n t g a i  v a 
mostrar la seva cara 
més  so l idàr ia  amb 
motiu de la celebració 
de La Marató de TV3, 
dedicada enguany a la 
lluita contra el càncer. 
L’Associació de dones La 
Colomina de la localitat 

va organitzar un dinar i 
un bingo solidari amb 
aquesta causa. La festa, 
que va tenir lloc al bar 
Cal Delme, va comptar 
amb l’assistència de 
més de mig centenar de 
persones que van voler 
col·laborar per la causa.

Montgai va celebrar un dinar i 
un bingo per la Marató

Dinar solidari a Montgai a favor de la Marató de TV3
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Alumnes de 4t d’ESO de l’Escola Pia visiten 
l’exposició de Pérez Bolaño a la Sala Art 4

 El grup de Teatre la 
Sucrera de Menàrguens, 
com cada any per Nadal, 
ens farà disfrutar amb 
la representació de la 
comèdia «No et vesteixis 
per sopar» de Marc 
Camoletti. Una obra 
d’èxit que fins i tot va ser 

reestrenada a Broadway 
la temporada passada i 
nominada com a millor 
revival als premis Tony. 
L’obra  és representarà el 
proper dia 25 de desembre 
a les 19.30 h  de la tarda a 
la Sala Joan Baptista 
Xuriguera.

La Sucrera presenta l’obra 
“No et vesteixis per sopar”

La Sucrera de Menàrguens

Alumnes de l’Escola Pia

 El passat dilluns, 10 de 
desembre, alumnes de 4t 
d’ESO de l’Escola Pia de 
Balaguer van visitar a la 
sala de l’Associació Cultu-
ral Grup Art4 l’obra que hi 
exposava Pérez Bolaño.
 La visita fou seguida 
amb interès per aquest 
grup d’alumnes que cursen 
la matèria d’Història de l’Art 
en aquest centre. L’objectiu 
que es persegueix és doble; 
per una banda, facilitar-
los l’assoliment d’uns 
continguts teòrics sobre 
els moments i corrents més 
destacats de la història de 
l’art, així com familiaritzar-
los amb aquelles obres i 
autors més significatius i, 
per una altra, sensibilitzar-
los envers tot allò que pugui 
considerar-se un producte 
artístic.

Els alumnes del centre educatiu balaguerí que
cursen Història de l’Art van seguir amb molt
d’interès la visita a la Sala del Grup d’Art 4
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Exposició antològica de Marcel·lí Bergé 
a la sala d’exposicions de l’Ajuntament

 El 16 de novembre es va 
inaugurar una exposició de 
pintura de  Marcel·lí Bergé 
i Palou al carrer d’Avall  
organitzada per l’Associació 
de Comerciants del carrer, 
els quadres es van exposar 
15 dies a l’aparador de les 
botigues. En aquest carrer 
Bergé hi va viure i hi va 
treballar des de l’any 1957.
 A r a ,  e l  d i a  2 1  d e 
desembre s’inaugura una 
altra exposició d’en Bergé, 
aquesta vegada a la sala 
de l’Ajuntament amb una 
mostra més extensa de la 
seva trajectòria artística i 
amb el títol de “Lo quotidià: 
símbol i realitat”. Les obres 
exposades són part del 
fons que Bergé tenia al seu 
estudi i són una mostra 
de la seva trajectòria 
artística com a pintor, des 

Obra “Dones” (1995) de Marcel·lí Bergé

L’obra de l’artista balaguerí de renom internacional, 
es podrà veure a la Sala d’Exposicions des del dia 
21 de desembre i fins al dia 30 de desembre

dels dibuixos de joventut 
a les últimes obres de 
caràcter simbòlic passant 
pels retrats, bodegons i 
paisatges tan dels fets aquí 
com dels fets a Mèxic. 
 Bergé amb la seva 
pintura volia explicar la 
realitat quotidiana que 
vivia i això ho feia tan si es 
tractava de bodegons com 
de les obres expressionistes. 
Tan en la temàtica com en 
l’estil hi ha una combinació 
de realisme i simbolisme i 
així allò real esdevé símbol 

d’unes determinades formes 
de vida, d’unes conviccions, 
sentiments... i els símbols i 
les expressions surrealistes 
ens expliquen la realitat. 
 S’exposa “Pànic” de 
1982 pintat arran de la riuada 
del novembre del ‘82 i que 
es donarà a l’Ajuntament. 
 “Dones” ( 1995), pertany 
al període del retorn a 
formes d’expressió que ja 
havia assajat de jove però 
que finalment reprendrà 
per dedicar-s’hi plenament 
els últims anys.

Exposició al carrer d’Avall
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Olot ...........................39
2. Cornellà ....................34
3. Europa ......................32
4. Manlleu ....................30
5. Figueres ...................26
6. Pobla mafumet .......26
7. Santboià ...................25
8. Rubí ..........................24
9. Rapitenca .................22
10. Gramenet ...............21
11. Terrassa ..................19
12. Vilassar ..................19
13. Gavà ........................16
14. Castelldefels ..........16
15. Vilafranca ...............16
16. Vic ...........................15
17. Palamós .................13
18. Montanyesa ...........13
19. Jupiter ....................12
20. Balaguer ................. 8

1. Adrià de Mesa 5
2. Sergi Galceran 4
3. Iban Parra ....... 3
4. Xavi Gracia...... 1
5. Jerson Bosch . 1

     El Balaguer continua 
cuer a la classificació, 
després d’empatar 
el seu partit davant 
la Pobla de Mafumet 
després d’avançar-se 
en el marcador amb 
un gol de Jerson, i per-
dre per 3-2 al camp de 
l’Europa després d’ha-
ver capgirat un marca-
dor en contra en qua-
tre minuts, amb dos 
gols de Adrià de Mesa, 
que posà el 1-2 al mi-
nut 12 de la primera 
part. Finalment en els 
darrers instants del 
partit, els locals van 
aconseguir el gol de 
la victòria, davant la 
desesperació dels ba-
laguerins, que encara 
no coneixen la victòria 
a fora de casa, en tota 
la temporada.

Jerson Bosch

El Balaguer empata amb la Pobla de 
Mafumet, i perd al camp de l’Europa
FUTBOL>> Els
balaguerins tot i posar-se 
davant en el marcador en 
els dos partits, no saben 
matar els encontres 

06/12/2012

BALAGUER 1
POBLA MAFUMET 1

 No hi ha manera. Els 
homes de Juanjo Tenorio 
tot i jugar, molts cops millor 
que el rival, i de fer la feina 
més difícil com es posar-se 
al davant en el marcador, 
no mata els partits, i acaba 
perdent molts punts de 
manera desesperant.
 El passat 6 de desem-
bre visitava el Municipal 
de Balaguer, la Pobla de 

classificat. Els barcelonins 
s’avançaven en el minut 
2 de partit, però Adrià de 
Mesa, amb dos gols als 
minuts 8 i 12, capgirava el 
marcador. A la represa del 
partit, l’Europa aconseguia 
empatar, i quan tot feia 
pensar que el partit acaba-
ria amb el just repartiment 
de punts, en els darrers 
compassos del partit, els 
locals van marcar el gol de 
la victòria, deixant amb un 
pam de nas els jugadors 
vermells.
 Aquest dissabte, els ho-
mes de Juanjo Tenorio ho 
tornaran a intentar a casa 
davant la Rapitenca, abans 
de començar el descans 
nadalenc.
 El campionat retornarà 
el dia 5 de gener, quan els 
balaguerins es desplaçaran 
al camp del Vilassar, en 
la divuitena jornada de la 
temporada, i una setmana 

Mafumet, un dels equips 
de la zona alta. El Balaguer 
va dominar i va merèixer la 
victòria. Jerson va avançar 
els balaguerins, però una 
jugada desgraciada de No-
gués, provocava l’empat a 
un gol, que seria definitiu.
 Una setmana més tard, 
els balaguerins visitaven el 
Nou Serdenya, on s’enfron-
taren amb l’Europa, tercer 

Giribet davant d’un rival

16/12/2012

EUROPA 3
BALAGUER 2

Isaac intentant superar un defensor 

Propers encontres

22/12/2012 --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer |Rapitenca

-------------------------------------
05/01/2013  --  12 h
Camp Municipal de 

Vilassar
Vilassar | Balaguer

més tard, acabaran la pri-
mera volta, a casa, davant 
el Rubí.
 Malgrat la dinàmica ne-
gativa de resultats, l’equip 
està practicant un bon joc, 
i només cal un canvi de 
dinàmica, amb dues victò-
ries consecutives, per a que 
l’equip pugui mirar a munt 
i intentar salvar la delicada 
situació en que es troba.
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El Futbol Sala Cristec perd per 3-1 a la 
pista del Salou, en un mal partit

 El CFS Balaguer Cristec, 
perd per 3-1 a Salou. Després 
d’haver trobat el seu millor 
moment de joc en les últimes 
jornades, sembla que la 
parada de la competició no li 
ha anat bé a l’equip balaguerí 
que en cap moment va poder 
mostrar la seva millor versió 
en un partit per oblidar. Ja 
des del xiulet inicial es va 
veure un equip que no estava 
còmode en la pista, al que 
li costava molt recuperar la 
pilota i lligar jugades d’atac. 
En una primera part per 
oblidar i sense cap història, 
el Cristec encaixava dos gols 
producte dels desajustos 
defensius constants en els 
minuts 15 i 19 i que deixaven 
el partit molt costa amunt. 
 La lesió de Txolo en un 
xoc fortuït a l’inici del partit 
s’unia a les adversitats que 

Cristec

FUTBOL SALA>> Els balaguerins van jugar una 
mala primera part trobant-se amb dos gols en con-
tra i la lessió de Txolo en un xoc fortuit a l’inici

sofria el Balaguer. 
 En la segona part no 
quedava altre remei que 
reacc ionar  i  superar 
l’adversitat, però la falta 
d’idees en atac feien que 
les ocasions pels visitants 
fossin escasses i el temps 
anés transcorrent en contra 
dels balaguerins. El Salou 
es limitava a defensar amb 
molt d’ordre al darrera i 
intentar aprofitar les seves 
ocasions al contraatac, 
un joc que domina a la 
perfecció. Davant la nul·litat 

de l’atac del Cristec en 
els últims 5 minuts es va 
intentar la remuntada jugant 
amb porter-jugador, i va ser 
llavors quant es van gaudir 
de les millors ocasions de 
gol. Josep en el minut 37 i a 
manca encara de 3 minuts 
per a finalitzar el partit reduïa 
distàncies i tornava a ficar 
el Balaguer dins el partit. 
Tot i gaudir de tres bones 
ocasions per empatar el 
partit, el Salou acabaria 
rematant el partit amb el 
tercer gol.

C.F. S. Balaguer Cristec
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Victòries dels equips sèniors, masculí i 
femení del Club Bàsquet Balaguer

 L’equip sènior masculí 
del Club Bàsquet Balaguer 
es retroba amb la victò-
ria després de 8 derrotes 
consecutives, i guanya al 

Club sènior masculí

BÀSQUET>> Comencen el descans nadalenc
després de dues victòries i a meitat de la taula

BÀSQUET>> El pro-
per diumenge dia 23 de 
desembre és celebrarà a 
Balaguer el 3r torneig de 
3x3 que organitzen des 
del CB Balaguer.
 El torneig està obert 
a categoria masculina i 
femenina amb un preu 
d’inscripció de 20,00 

€  per  equip.  Podeu 
realitzar les inscripcions 
a info@cbbalaguer.com, 
especificant el nom de 
l’equip i dels participants 
(entre 3 i 5 per equip), 
o contactar a través 
dels canals habituals: 
Facebook,  Twit ter  i 
correu electrònic.

El CB Balaguer organitza el 3r 
Torneig del 3x3, el dia 23

Bàsquet

pavelló Municipal de Bala-
guer, per un ajustat 68-66, 
al Cuines Styl Balsareny.
 Amb aquesta victòria, 
l’equip que entrena Jordi 

Caufapé es situa en novena 
posició de la classificació, 
amb 5 victòries i 8 derrotes. 
La propera jornada, després 
del descans nadalenc, el 12 
de gener, els balaguerins es 
desplaçaran a la pista del 
Dots Sant Quirze.
 D’altra banda, l’equip 
sènior femení, guanyava de 
manera aclaparadora a la 
pista del C.B. Calaf per 38-
66, en un gran partit de les 
balaguerines que comen-
cen de manera tranquil·la 
el descans nadalenc.
 L’equip femení amb 6 
victòries i 5 derrotes, ocupa 
la vuitena posició a la taula, 
i el proper partit, el dispu-
tarà al pavelló poliesportiu 
de Balaguer, el dissabte 
12 de gener, davant el B.F. 
Viladecans C, de la zona 
baixa de la classificació.
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Bons resultats de David Bach en la
lliga catalana de natació adaptada
NATACIÓ>> En David 
Bach va participar el passat 
diumenge en la primera 
jornada de la lliga catalana 
de natació adaptada cele-
brat a les instal·lacions de 
Badalona. Com a resultats 
més destacats tenim  en 
la seva categoria S10 la 1a 
posició en els 200 metres 
esquena 3‘ 6’’ (mínima 
per a l’estatal), en els 50 
papallona i en els 50 lliures 
32 segons 44 centèsimes 
(mínima per a l’estatal). David Bach

Victòria per la Marató del Balaguer
Villart Logístic aquest diumenge

Balaguer Villart Logístic amb els protagonistes de la festa

 Diumenge 2 de de-
sembre, va finalitzar el 
campionat d’escacs in-
dividual de la província 
de Lleida. El torneig es 
va jugar a la localitat 
de Benavent de Segrià, 
amb la participació d’un 
centenar de jugadors i ju-
gadores que durant nou 
rondes i agrupats en dos 
blocs, van lluitar en els 
respectius encontres.
 En el grup A – primera 
categoria- el CE Balaguer 

va aconseguir un 13è 
lloc de la general amb el 
jove jugador José Pérez. 
També en aquest bloc 
són meritoris: el 15 lloc 
de Jordi Ferrer i el 26è del 
Jordi Fortuny. El campió 
absolut va ser el jugador 
del Tàrrega Albert Ra-
mon.
 En el grup B – menys 
de 2000 elo-, hi parici-
pava un nombrós grup 
de jugadors del CE Ba-
laguer. Els tres amb mi-
llor classificació van ser 
l’Éudald Fumàs – amb un 
inici fulminant (5 de 5), el 
Santi  Font – jove jugador 
que va fer un excel·lent 
torneig  guanyant par-
tides amb rivals més 
forts-  i el Pau Nieto amb 
uns notables 4.5 punts.

Resultats destacables dels 
balaguerins al campionat 
provincial d’escacs

Jugadors del C.E. Balaguer

ESCACS>> Eudald 
Fumàs, Santi Font i 
Pau Nieto, destaquen 
en el campionat amb 
bons resultats

TENNIS TAULA>> El Ba-
laguer Villart Logístic va 
tornar a fer una exhibició 
de joc el mateix diumenge 

de la Marató de TV3, en-
dossant-li una contundent 
4 a 1 a l’Irún Leka Enea de 
Gipuzkoa. Però, en aquesta 

ocasió, l’encontre només va 
ser la primera part d’una au-
tèntica exhibició que el CTT 
Balaguer va organitzar per 
recaptar fons per a la Marató 
sota el nom de “Tennis Taula 
per la Marató”.
 Però el show tot just 
acabava de començar. A 
continuació el CTT Balaguer 
va oferir al públic tot un es-
pectacle de tennis taula de 
fantasia, amb la participació 
de Josep Maria Palés, Fede 
Sardà, i Li Qui, amb un show 
carregat d’humor, fent una 
gran festa per recollir diners 
per una bona causa, i fent 
passar una bona estona al 
públic assistent.
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Tornem a les vigílies
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quan jo escric aquesta 
col·laboració al Groc, el Sr. 
Mas i CiU van entrant en 
la valoració del que creuen 
necessari els d’Esquerra 
per donar-li el seu suport. 
Sense cap pressa es va 
atansant el Nadal.
 Quasi gosaria a dir que 
és un pur regateig. També 
com jo ho veig, uns estiren 
i els altres veuen tot el 
que perilla, fins i tot, les 
lletres de CiU. Doncs Unió 
no pot dir més clar que no 
accepta la independència 
ni la separació d’Espanya.
 També penso que el 
Sr. Mas deu recordar el 
moment en que va creure 
entendre el desig del poble, 
davant del milió sis-cents 
mil assistents d’edats ben 
diferents. De motivacions 
b e n  d i f e r e n t s  i  d ’ u n 
pensament, si cap, encara 
més diferent. Quants vots 
hi devia haver per CiU en 
aquells manifestants?, mai 
es podrà saber. Però sí es 
sap que ha perdut dotze 
escons. Es pot pensar que 
ha estat una errada de càlcul 
per voler ser conseqüent, i 
malgrat tot el poble no li ha 
donat la confiança que ell 
demanava i es mereixia.
 Si els polítics haguessin 
llegit al Cambó o al Pla, i 
l’haguessin paït cosa que 
costa una mica més, podria 
haver estat d’una manera 
diferent.  Aquests dos 
grans catalans, potser els 
haurien fet entendre que 
sempre que Catalunya s’ha 

enfrontat a “la Espanya”, 
ha rebut el crostó. Per tant 
era ben normal que amb 
l’experiència s’hagués 
enfocat d’una altra forma 
més pragmàtica.
 Prop i lluny passen 
coses, veiem uns presidents 
guanyadors d’eleccions, 
que s’han vist obligats 
a  o b l i d a r  p r o g r a m e s 
electorals per la senzilla 
raó de l’economia canviant 
avui per demà. Mireu al 
Sr. Hollande de França. 
També es pot mirar al Sr. 
Obama. Al que no cal mirar 
és al sense vergonya del 
Berlusconi. Ell podia haver 
fet el mateix, i “aparcar” el 
Concert Econòmic, per un 
altre moment i no oscil·lar 
cap on és, que algun cabell 
blanc li costarà.
 La premsa que no ha 
parat d’atiar i fer pressió 
per postures més radicals, 
són alguna cosa més 
que uns ventres agraïts? 
Certament tots, vull dir un 
costat i l’altre, han faltat 
a unes elementals regles 
d’ètica. S’ha embrutat 
tot... S’ha ofès, mentit i 
enganyat sàpiguen-ho. I 
del poble encara no saben 
el que pensa, a part de 
que està cada dia més 
convençut de que tots són 
uns galifardeus, perquè 
només van pel seu profit.
 Ara el Sr. Mas ha de 
saber crear-se un nou món, 
preveient que en un demà 
no massa lluny, pot veure’s 
obligat a convocar noves 

eleccions, si això arriba 
a passar- desitg crec de 
molts - es recolliran les 
restes de CiU doncs són 
prou rendibles.
 S i  e l  p a c t e  d u a l 
s’arriba a fer hi haurà 
tantes canongies de les 
d’abans que el dèficit 
no podrà disminuir mai. 
Qualsevol pressupost 
s’encallarà amb forma 
de Deute Públic o de 
Bons Patriòtics i de més 
impostos per tapar forats. 
A casa nostra (Catalunya), 
hem tingut l’experiència 
dels Tripartits que van 
augmentar el deute a 
nivells brutals. Ara potser 
tindrem el Bipartit, un 
actuant i l’altre a l’ombra, 
afavorint o dificultant 
el governar segons la 
gana de protagonisme 
del moment. Mentrestant 
tots nosaltres a la figuera, 
això sí, pagant.
 Penso que estem 
a vigílies de veure els 
purgatoris molt sovint.
 L’ a s s u m p t e  We r t 
només és un entrant, 
ho vaig preveure en un 
passat escrit. Ara és 
l’euro de les receptes, 
demà que serà? Tinc molt 
present una dita molt fàcil 
de comprendre, que diu; 
“En tiempos alterados 
no hagas mudanzas”. 
Segons em diuen és 
de Sant Agustí, i la pot 
entendre tothom.

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

Navidad 2012
Francesc Cucurull
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 La Navidad vuelve 
cada año a profundizar, 
descubrir los verdaderos 
bienes de paz, amor y 
justícia para todos. En 
este periodo alguno saben 
conectar (se relacionan 
más con los demás, andan, 
cantan villancicos...). 
Para otros es una fiesta 
importante y para muchos 
es indiferente a este 
mensaje que es la base 
de la dignidad humana.
 Yo no sé si Jesucristo 
era hijo de Dios pero se 
lo merecía, demostrando 
con su infinita bondad, 
sabiduría, poder divino 
que todo lo puede, sostiene 
y abarca. Si nosotros 
creemos, tenemos fe, 
lo encontraremos y se 
hará cargo de nuestros 
problemas.
 Nació como hombre, 
para comunicarnos su 
mundo, el cual podemos 
t r a n s f o r m a r l o  s i 
escuchamos su verdad. 
Él tenia una ventaja sobre 
nosotros; estaba libre 
de nuestra herencia de 
pecado, que tanto nos 
influye y nos esclaviza. 
El puede liberarnos de 
muchas cosas que nos 
pueden hacer mal, pero 
hay que ser muy valiente 
para deshacerse y seguir el 
camino estrecho pensando 
que lo perdemos todo y 
es lo contrario ganamos 
todo.
 Muchos científicos 
no pueden contestar si 
existe Dios, tienen dudas 
pero el verdadero creyente 
no tiene ninguna. Nos 
señamos públicamente 
como lo hace Messi, creo 
que es señal de que cree, 
vive en consecuencias.
 Pienso que Dios nos 
dejó raíces imborrables 
que a veces no tiene 

nada que ver con nuestros 
representantes y  con 
nuestras act i tudes lo 
deformamos para nuestros 
intereses. También creo 
que están fallando los 
pilares fundamentales 
como la política, religión, 
educación y economía. Y, 
como humanos que somos 
tenemos que obrar con 
objetividad, inteligencia 
y conciencia que juzga 
dentro de nosotros sobre 
el bien y el mal.
 Ha habido tres papas 
que querían intervenir a 
poner medidas y reformas. 
Empezando primero por Pio 
XI pidió perdón por culparse 
que ellos mismos habían 
cobijado esas injusticias 
en sus palacios con sus 
acciones; Juan XXIII un 
hombre de Dios fundador 
del Concilio 11 y Pablo VI 
un intelectual de gran rigor. 
Todos ellos, intentaron 
rehabilitar y aplicar la 
doctrina de Jesús y apartar 
a los conservadores pero 
se dieron cuenta que ellos 
tenían más fuerza. Del papa 
Juan Pablo I, casi no se 
habla y del actual Papa se 
pide una fuerte renovación 
de la iglesia, la cual tiene 
que despojarse de sus 
riquezas terrenales, poder 
acercarse a los pobres, 
débiles y abrirse a las 
preocupaciones del mundo 
y volver a sus raíces.
 Muchas personas sabias 
con honradez, valientes y a 
veces con premeditación 
h a n  a b a n d o n a d o  s e r 
dirigentes y han cambiado 
su actitud  actual para no 
perder su base por eso 
pido que para este año 
2013 tengamos ilusión y 
mantengamos la esperanza  
de un futuro nuevo. 

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

Visita la nostra web:
www.revistagroc.com
www.grocdigital.com



27<<O P I N I Ó

Els “clicks” visiten Algerri!
Jesús Brufal i Sucarrat
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Que la imaginació hu-
mana no té límits és una 
evidència que comprovem 
dia rera dia. Ara bé, si su-
mem a la nostra capacitat 
creativa la paraula “click”, 
de sobte s’obre tota una di-
mensió fantàstica que ha 
meravellat durant dècades 
a petits i no tant petits. Els 
dies 7, 8 i 9 de desembre 
s’ha celebrat la 2a expo-
sició de playmobils “Clic-
kAlgerri”, a la localitat 
d’Algerri. Durant tres dies 
gèlids un món d’il·lusió i 
fantasia s’ha transmès en 
l’exhibició de diorames, 
la mostra de cartells de 
cinema i les fotos amb re-
creacions de playmobils, 
el sorteig solidari, i tantes 
altres activitats organitza-

des.
 Quan el visitant deixa 
“ClickAlgerri” se li obre un 
ventall de reflexions sobre 
el significat d’aquesta ac-
tivitat. Sens dubte ha estat 
una festa cívica, educati-
va, constructiva i solidària 
apta per tot tipus de pú-
blic, això sí, destacant per 
sobre de tot famílies amb 
infants (a vegades dubtava 
si feia més il·lusió l’exposi-
ció als pares o als fills!).
 L’exposició en sí ma-
teixa presentà un plante-
jament força ben ideat i 
acurat. Destaquem l’or-
denació diacrònica dels 
diorames, començant per 
la Prehistòria, l’Egipte dels 
faraons, l’Edat Mitjana, 
la conquesta d’Amèrica, 

el Far West, fins arribar a 
un poble actual i una gran 
granja. Cada recreació 
comptava amb els detalls 
característics que Playmo-
bil ha posat a disposició 
del públic. Així doncs en el 
diorama d’Egipte destaca-
va una enorme piràmide, 
en les lluites entre merce-
daris i musulmans sobre-
surten palaus orientals, 
en la conquesta d’Amèrica 
impresionen els vaixells i 
les piràmides pre-colombi-
nes, en el Far West es dis-
tingeix el ferrocarril, i en el 
poble actual es ressalten 
activitats pròpies d’aques-
tes dates. 
 Cal posar en relleu 
els retrats i les imatges 
que es tenen de les fases 
de la nostra història i de 
l’actualitat. Playmobil ha 
dissenyat un model d’edi-
ficis característics de l’Eu-
ropa del nord i dels Estats 
Units. Així doncs, rara-

ment veurem en les nos-
tres contrades edificis me-
dievals, hospitals i cases 
tal i com els dissenyaren 
des de Playmobil. Per tant, 
en aquest sentit sí que cal 
anar amb cura a l’hora de 
prendre com a referent 
plàstic del nostre passat 
elements que no foren o 
són així. Paral·lelament 
els ideòlegs dels diora-
mes han introduït detalls 
molt suggerents. Destaco 
els camps de conreu a la 
vora del riu Nil, les files 
d’esclaus en el marc de 
la conquesta d’Amèrica, i 
també que hagin introduït 
detalls de la vida quotidia-
na, d’acord amb les possi-
bilitats dels “clicks”. En re-
lació amb aquest últim, es 
mostra un pessebre vivent 
i al costat un patge reial ve 
a buscar les cartes dels in-
fants.
 El colofó de l’exposició 
“ClickAlgerri” el posà la 

solidaritat amb la Marató 
de TV3, dedicada enguany 
a la lluita contra el càncer. 
Els organtizadors de l’acti-
vitat han tingut una enor-
me sensibilitat per lligar 
una festa cívica amb la so-
lidaritat de més alt nivell. 
 Tot plegat no s’hagués 
pogut dur a terme sense 
aquestes figuretes que 
tots hi hem jugat, i sobre-
tot amb la imaginació tant 
acurada dels artistes. Però 
principalment cal agraïr la 
bona estona que es passa 
a “ClickAlgerri” als orga-
nitzadors que han dut a 
terme una tasca totalment 
altruista, a l’associació So-
moclicks, a l’Ajuntament 
d’Algerri, i a totes aquelles 
persones que han partici-
pat visitant una exposició 
que tant de bo duri molts 
anys! Ah! I se m’oblidava! 
segurament aquest Nadal 
els reis mags tindran mol-
ta feina!!

 Basant-se amb els 
principis d'Humanitat, 
Imparcialitat, Neutralitat, 
Independència, Voluntari-
etat, Unitat i Universalitat, 
Creu Roja, neix a Suïssa 
de la mà de Henry Dunant 
arran del gran desastre 
humanitari que va repre-
sentar la batalla de Solfe-
rino a Itàlia.
 A partir de 1864, any de 
la I Conferència de Gine-
bra i partida de Creu Roja 
Internacional, s'ha atés a 
milions i milions de per-
sones en tot el món hagin 
estat de qualsevol religió, 
procedència o raça, adop-
tant, també, el símbol de 
la Mitja Lluna Roja pels 
països musulmans i re-
centment el Diamant Roig 
per a la resta de països no 
cristians i no musulmans.
 Creu Roja, que va 
néixer amb un moment 

Nadal i voluntariat
Pepita Sotelo, Presidenta de Creu Roja La Noguera
----------------------------------------------------------------------------------------------------

d'extrema emergència hu-
manitària, actualment i 
lluny d'aquell militarisme 
inicial, la institució, també 
cobra un sentit d'emergèn-
cia social adoptant una sè-
rie de mesures adreçades 
a pal·liar els efectes de la 
crisi en la població més 
vulnerable desenvolupant 
multitud de projectes por-
tats a terme, bàsicament, 
per voluntaris.
 El passat mes d'octu-
bre Creu Roja va rebre el 
reconeixement a la Co-
operació Internacional 
atorgant-li el premi "Prín-
cipe de Astúrias" per ser la 
major ret humanitària del 
món, present a 188 països 
i amb més de 97 milions 
de col·laboradors entre vo-
luntaris, socis, empreses i 
institucions  per a protegir 
la vida, alleujar el patiment 
humà i treballar per a la 

dignitat de les persones.
 "Ser voluntari marca la 
diferència" va ser el lema 
de l'any 2011, però avui i 
sempre serà vigent perquè 
sense aquestes persones 
Creu Roja no tindria raó 
de ser. Amb 20 milions de 
voluntaris arreu del món, 
i més de 1.800 a les terres 
de Lleida, Creu Roja és 
cada cop més a prop de les 
persones, desenvolupant 
projectes contra la pobre-
sa, treballant a favor de 
la infància i la joventut, al 
costat de la gent gran, po-
tenciant la formació i l'ocu-
pació, treballant per la sa-
lut, socors i emergències, 
organitzant la cooperació 
internacional, apropant-se 
als col·lectius vulnerables, 
realitzant l'acolliment, 
creant aules de llengua i 
cultura, col·laborant en el 
projecte Àgape d'aliments 
solidaris i controlant que, 
en tots els indrets, es res-
pectin els Drets Humans. 
 En el temps actual i do-
nant una visió positivista 
a la manca de feina, s'ha 

vist incrementat el teixit 
del voluntariat, essent una 
manera de mantenir-se 
actiu i d'incrementar les 
experiències personals, 
augmentar l'autoestima i 
ampliar els coneixements.
 El Nadal s'apropa i 
augmenta en gran mesu-
ra la voluntat d'ajudar a 
les persones que més ho 
necessiten, i aquest any, a 
Creu Roja La Noguera no 
ha estat diferent. Durant 
aquests dies una de les ac-
cions que es duu a terme 
sota el lema " Apropa'ns a 
la il·lusió , "és la campanya 
de recollida de joguines 
per a que cap nen es quedi 
sense, amb aquesta acció 
també hi participen les 
persones grans de les resi-
dències geriàtriques de la 
comarca dins els projecte 
Avis Solidaris. Creu Roja 
La Noguera ha col·laborat, 
també, juntament amb al-
tres entitats de caire social 
de la zona, en la campanya 
de recollida d'aliments 
dins el Projecte Àgape del 
banc d'aliments, és una 

de les accions amb més 
transcendència mediàtica 
i al llarg d'aquest dies de 
vacances nadalenques, 
Creu Roja Joventut col-
labora realitzant diferents 
tallers i activitats lúdiques 
adreçades a infants, al 
Parc de Nadal, organitzat 
per l'Ajuntament de Bala-
guer.
 Aprofitant aquest espai 
vagi la meva felicitació de 
Nadal a totes les persones 
vinculades a Creu Roja, 
voluntaris, socis, tècnics, 
col·laboradors i a la soci-
etat en general i perme-
tint-me que m'apropi d'una 
manera molt especial a to-
tes aquelles persones que 
durant aquestes festes 
no tindran cap felicitació 
ni cap dinar amb família 
ni cap trucada de telèfon 
i restaran, com sempre, 
amb la seva solitud.

-----------------------------------------
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 L’artista Jordi Traperho 
que ha exposat aquest mes 
a la Sala d’exposicions de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
juntament amb el Centre 
de Recursos Pedagògics 
ha organitzat diferents 
tallers d’art per a les 
escoles de la comarca.
 Les escoles que hi 
han participat són la ZER 
Montsec, Escola Mont-
roig i Escola La Noguera. 
Els tallers s’han fet durant 
dos dies i han consistit 
en una visita guiada per 
l’exposició i que el mateix 

Tallers d’art pels escolars de 
la comarca a càrrec de
l’artista Jordi Traperho

Visita de l’escola Montroig

artista té muntada a la 
Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
i en la realització manual 
i plàstica d’un Arbre 
de la Vida inspirat en 
el propi contingut de 
l’exposició.   
 Els nens i nenes han 
gaudit de les explicacions 
i experiència d’aquest 
artista multidisciplinar 
que els ha fet desvetllar 
per uns moments la 
creativitat, la força interior 
imaginativa i la sensibilitat 
artística que porten dins.

Vallfogona acull les festes de Nadal 
amb quantitat d’activitats lúdiques

 Vallfogona de Balaguer 
ha oganitzat tot un seguit 
d’activitats per als més 
petits per tal de celebrar 
les festes nadalenques, 
que ja  van començar 
la passada setmana i 
continuen aquest dissabte 
22 de desembre, amb el 
Campionat de futbolí al 
Bar del Mig.
 E l  d i u m e n g e  2 3 
de desembre es farà el 

organitzats per l’AMPA de 
l’Escola Salvador Espriu 
amb la col·laboració de 
l’Associació de Joves de 
Vallfogona. I per les tardes, 
de 15:30h a 18h, tardes de 
contes i activitats lúdiques 
a la biblioteca.
 E l  d i s s a b t e  2 9  d e 
desembre hi  haurà la 
recollida de cartes del 
Patge Reial a La Ràpita i el 
diumenge 30, a Vallfogona, 
hi haurà l ’arribada de 
l ’ a m b a i x a d o r  d e  S e s 
Majestats Reis Mags de 
l’Orient, el Patge Reial Alí 
Patxà!! Arribarà carregat 
de caramels per tots els 
nens i nenes acompanyat 
del seu cavall.
 A l ’Hostal Nou i la 
Codosa, a les 18h al local 
social, el Patge Alí Patxà 
vindrà a recollir les cartes 
per a Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient.
 El dissabte 5 de gener, 
hi haurà l’arribada dels 
Reis Mags de l’Orient: 
Melcior, Gaspar i Baltasar: 
a les 17:30h a la Ràpita; 
a les 18h a l’Hostal Nou 
i la Codosa i a les 19h a 
Vallfogona.

lliurament del Concurs de 
Pessebres.
 A  p a r t i r  d e  l e s  7 
de la tarda, i a la pista 
poliesportiva, hi haurà 
una sessió de ball dels 
diumenges amb «Duet 
Atlàntic».
 Durant els dies 24, 27, 28 
i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de 
gener, i de 9h a 13h, matins 
de jocs i manualitats al 
poliesportiu de Vallfogona, 

Vallfogona de Balaguer

Vallfogona celebra tot un seguit d’activitats per a 
petits i grans durant les festes nadalenques, que 
finalitzaran amb l’arribada dels Reis Mags
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A partir de les 21.00h Copes i entreteniments de benvinguda
A les 21.30h Inici 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

 El Teatre Municipal 
de Balaguer va ser l’es-
cenari del concert del 6è 
Concurs Internacional 
de Cant Líric Ciutat de 
Balaguer.
 L’Associació Cultural 
Grup d’Art4, promotora 
del concurs de cant líric 
Germans Pla, va orga-
nitzar aquest concert 
amb els guanyadors del 
concurs de l’any passat.
 El concert va oferir  
fragments de l’Òpera 
Guilio Cesare de Händel 
i de Carmen de Bizet. 
Per primera vegada, en 
el repertori també es 
va incloure una obra de 
Manuel Pla, el músic 

oriünd de Balaguer que 
dóna nom al certamen 
musical, que organitza 
d’Art4 cada dos anys. El 
concurs, celebrat l’any 
passat, va comptar amb 
una vintena de parti-
cipants procedents de 
Corea, Polònia, Alema-
nya i diverses ciutats 
espanyoles, com Madrid, 
Pamplona i Barcelona.

Concert dels guanyadors del 
Concurs Internacional de Cant 
Líric, Germans Pla

Concert Internacional de Cant Líric

El Concert va
meravellar el
nombrós públic
present al Teatre
Municipal de Balaguer

Milers de visitants i vuitanta parades a 
la Fira de productes artesans d’Àger

 El passat 9 de desem-
bre, Àger va acollir una 
nova edició de la Fira de 
productes artesans, amb 
més de vuitanta parades 
de diferents productes ali-
mentaris i altres i milers 
de visitants que durant tot 
el matí van gaudir de les 
activitats i visites guiades 
que els organitzadors havi-
en preparat, com la Mostra 
d’Oficis, les visites a la 
col·legiata, o a la Farmàcia 
Montardit.Fira d’Àger

El CF Balaguer, organitza el 1r Torneig de 
Nadal de Futbol 7 “Ciutat de Balaguer”
 El dies 29 i 30 de desem-
bre es celebrarà a Balaguer 
el 1er Torneig de Nadal Ciu-
tat de Balaguer de futbol 7. 
Aquest torneig, organitzat 
pel CF Balaguer amb l’ob-
jectiu de vetllar per la pedre-
ra, està destinat a jugadors 
de Categoria Benjamí i Ale-
ví. Un total de 8 equips estan 
invitats al torneig destacant 
la presència del FC Barce-
lona, on també participaran 
algunes de les millors esco-
les de la província de Lleida. Presentació del 1r Torneig de Nadal de Futbol 7
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
VENTA DE DÚPLEX de 
105 m2 del 2008 a Vallfo-
gona de Balaguer. Men-
jador, cuina, 2 banys, 
3 hab., balcó, terrassa 
(45 m2), pàrking, traster. 
Amb electrodomèstics i 
mobles. Preu: 130.000 € 
amb financiació. Raó: 
679606061.
------------------------------------
ES LLOGA nau a Tér-
mens, a peu de carre-
tera, 700 m2, amb tots 
els serveis. Preu: 600 €/
mes. Raó: 630105880.
------------------------------------
ES LLOGA pàrking tan-
cat al c/ Sanahuja (da-
vant col·legi Carmeli-
tes). Raó: 667476172.
------------------------------------
VENDA o LLOGUER de 
pàrquings tancats al c/ 
Jaume Balmes, 11 de 
Balaguer. Raó telèfons: 
629310479-629715431.
------------------------------------

ES LLOGA pisos i dúplex a 
Bellcaire, obra nova. Molt 
econòmic. Raó: 973450051 
(de 9 a 13.30 h).
------------------------------------
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.
------------------------------------
APARTAMENT per llo-
gar a la Pl. Mercadal, 
45 m2, tot equipat, amb 
mobles, ascensor, i vis-
tes a la plaça. Rebe-
dor, 1 hab., bany ampli, 
cuina i menjador. Raó: 
933401832-639781418-
667355750.
------------------------------------

ES LLOGA magatzem 
de 21m2 al c/ Sant Pere 
Màrtir, preu 90 e/mes. 
Apartaments a Cama-
rasa, totalment equi-
pats i amb vistes al riu. 
Pàrquing al c/ Urgell. 
Raó telèfon: 973447752-
639920281.
------------------------------------
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.
------------------------------------
ES LLOGA pis al Pas-
seig de l ’Estació,  4 
hab., 2 banys, calefac-
ció i  ascensor. Raó: 
973451371.
------------------------------------
ES LLOGA pàrquing 
tancat individual i amb 
llum. Zona Molí de l’Es-
querrà. Preu: 50€/mes. 
Interessats trucar al: 
688273939.
------------------------------------

TREBALL
------------------------------------
ES DONEN classes d’an-
glès, primària i ESO. 
Raó: 647185846.
------------------------------------
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.
------------------------------------

 VARIS
------------------------------------
VENC taules i cadires de 
menjador, en bon estat. 
Raó: 973420029.
------------------------------------

ES VENEN prestatges 
per tancament d’empre-
sa, diferents tamanys. 
A preu de liquidació. 
Raó telèfons: 973445996-
627457172.
------------------------------------
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 relacionada amb 
Balaguer. Raó telèfon: 
676803205.
------------------------------------
ES VEN acció Club Ten-
nis. Raó: 676661962.
------------------------------------

MOTOR
------------------------------------
ES VEN furgoneta co-
mercial, de dos places. 
Gasoil. Raó: 653309948.
------------------------------------

ES LLOGA

Pàrking tancat
al c/ Sanahuja
(davant col·legi

Carmelites)

Raó:
667 476 172
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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 20 de desembre a les 8 de la tarda del 27 de desembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 27 de desembre a les 8 de la tarda del 3 de gener MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 de gener a les 8 de la tarda del 10 de gener 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 
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