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PORTADA
II Cursa de la Dona

 Càritas va començar la darrera setmana d’octubre el 
projecte de reforç educatiu per a infants a Balaguer. 
 El projecte es basa en buscar persones interessades en 
fer de voluntaris per poder dur a terme tasques de reforç 
escolar i acompanyament educatiu als alumnes de les 
diferents escoles de Balaguer.
 Aquest projecte ja s’està desenvolupant en diferents 
ciutats catalanes, en les que els voluntaris es cerquen 
entre ciutadans com ara mestres, jubilats, estudiants, 
pares i mares.  Es fa una tria dels voluntaris, s’organitzen 
els grups i es fa una formació. L’objectiu és que aquests 
voluntaris puguin desenvolupar les tasques de reforç 
escolar i acompanyament educatiu d’aquells alumnes tant 
de primària com de secundària que ho puguin necessitar, 
tot afavorint l’èxit educatiu de tot l’alumnat, i alhora vetllar 
per la igualtat d’oportunitats de tots els nens i nenes.
 Calen més voluntaris, persones que estiguin disposades 
a transmetre valors humans i coneixements als infants que 
han de formar la societat del futur. Des d’aquí es vol fer 
una crida a totes aquelles persones que tenen disposició 
de col·laborar en el projecte, per a què s’adrecin a les 
instal·lacions de Càritas situades a la plaça Josep Carner-
Ribalta de Balaguer o bé al telèfon 973 443320.
 En moments de crisi econòmica com la que estem 
passant, és quan més fa falta la tasca dels voluntaris en 
els diferents àmbits de la societat, tot i que en el món de 
l’educació, els voluntaris són vitals per al desenvolupament 
responsable i igualitari de la nostra societat del futur.

Voluntaris educadors

 A la contraportada del 
programa de la Festa Major 
hom podia veure el nou re-
clam publicitari de la ciutat: 
Balaguer, sorprèn. He de con-
fessar que en un principi des-
coneixia  què em desvetllaria 
aquesta sensació,  perquè i 
de quina  manera, ja que la 

frase  ho deixa a l’aire. No 
creia que fos la portada. Per 
tant, calia endinsar-me en el 
llibret. Tot semblava guardar 
una similitud amb el de l’edi-
ció de 2012 i d’anys enrera. 
Però, no. Diumenge, dia 10, 
a les sis de la tarda, s’anun-
ciava un joc d’atzar anome-
nat “On caga la vaca?” (sic).  
Vaig voler creure que era 
una broma, però no en tenia 
l’aparença. ¿Com podia ser 
que el govern local organit-

zés un acte com aquest, si 
els espectacles amb animals 
en els circs estan prohibits 
a la nostra ciutat? De vaca, 
no n’hi va haver cap. En el 
seu lloc, un ase. Per sort, 
no es va dur a terme el joc, 
i l’èquid, atesa la nul·la pre-
sència d’assistents, va res-
tar tranquil a la camioneta. 
La ciutadania de Balaguer sí 
que sorprèn... gratament! O 
no? (p. s. Espero que hom en 
prengui nota).
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 Les ballades de ge-
gants i capgrossos han 
estat els actes més par-
ticipatius pels més me-
nuts. Des de la primera 
ballada durant l’Ofrena 
Floral dels escolars de 
Balaguer al Santuari del 
Sant Crist, el passat di-
vendres 8 de novembre, 
fins el diumenge 10 de 
novembre, que la ballada 
de gegants i capgrossos 
va ser seguida per cente-
nars de persones, espe-
cialment infants, alguns 
dels quals van poder dur 
els capgrossos i posar-se 
dins la cucafera. 
 La cercavila va aca-

Les ballades de gegants i
capgrossos, els actes més
populars de la festa

Ball de gegants a la Plaça Comtes d’Urgell

L’Ofrena Floral va donar el tret de
sortida a les Festes del Sant Crist

 El primer dels actes de 
la Festa Major del Sant Crist 
de Balaguer, va ser, com 
ja és tradicional l’Ofrena 
Floral dels escolars dels 
diferents centres educatius 
de Balaguer, al Santuiari del 
Sant Crist.
 Vora un miler de nens i 
nenes, molts d’ells vestits 
de catalanets i catalanetes 
van portar els seus rams de 
flors al Sant Crist.
 A la sortida de l’acte 
d’entrega del ram, a la Plaça 
de davant del Santuari 
van poder gaudir d’un 
espectacle d’animació 
infantil i del ball de gegants 
i capgrossos de Balaguer.Ofrena Floral

Durant l’esmorzar de germanor es van 
repartir vora 200 quilos de coca
 Com ja és habitual, 
durant el mercat setmanal 
de la Festa Major  del 
Sant Crist, la regidoria de 
festes va oferir a tots els 
balaguerins i comarcans 
el popular esmorzar de 
germanor, a base de coca de 
samfaina i de sucre, cervesa 
i sucs de fruita.
 Enguany, el mercat va 
celebrar-se el divendres 
8 de novembre, per la 
coincidència de la Festivitat 
del Sant Crist en dissabte.
 L’ o r g a n i t z a c i ó ,  d e 
l ’ e s m o r z a r,  u b i c a d a 
a ls  por xos  davant  de 
l’Ajuntament va repartir 
vora 200 quilos de coca 

Centenars d’escolars dels centres educatius van 
participar a l’Ofrena Floral al Sant Crist

Esmorzar de germanor

bar a la plaça Comtes 
d’Urgell, on gegants i 
capgrossos van fer un 
ball conjunt.
 El dissabte 9 de no-
vembre, festivitat del 
Sant Crist, els gegants 
i capgrossos també van 
ser protagonistes de 
la festa, quan a prime-
ra hora del matí, van 
acompanyar a les au-
toritats locals fins al 
Santuari del Sant Crist. 
En sortir de Missa, van 
fer una altra ballada 
fins arribar a la Plaça 
del Mercadal, on va ce-
lebrar-se per segona ve-
gada, el ball de l’harpia.

als centenars d’assistents 
al mercat setmanal de 
Balaguer. L’esmorzar de 
germanor, sota el lema «si 

vols esmorzar bé, vine a 
Balaguer, trenca una vella 
dita que deia «Si vas a 
Balaguer, esmorza primer».
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 El diumenge 20 de 
novembre al migdia, 
arribava un dels mo-
ments més esperats de 
la Festa major. Arribava 
el Concurs nacional de 
Colles Sardanistes, que 
enguany arribava a la 
52 ena edició, amb la 
participació de 46 colles 
sardanistes procedents 
d’arreu de Catalunya i 
que va tenir com a colla 
guanyadora Les Violetes 
del Bosc, mentre que 
una altra de les colles 

46 colles van participar al 
Concurs Nacional de Colles 
Sardanistes de Balaguer

Concurs de Colles Sardanistes

La Colla barcelonina 
Violetes del Bosc va 
proclamar-se
campiona de
Catalunya 2013

Jordi Baiget va ser el pregoner de les 
Festes del Sant Crist de Balaguer 2013

 El secretari del Govern 
de la Generalitat, Jordi 
Baiget, va ser l’encarregat 
de llegir el pregó de festes 
de la Festa Major del Sant 
Crist de Balaguer 2013. 
 Baiget també va ser 
l’encarregat d’inaugurar 
l’exposició ‘O rei o res. 600 
anys de la fi del comtat 
d’Urgell’ ,  produïda pel 
Museu de la Noguera.
 Baiget va recordar la 
seva infància a la ciutat, 
el pes de Balaguer al llarg 
de la història i també va fer 
menció del moment històric 
que viu Catalunya i del 
procés de transició nacional 
que estem vivint.Un moment del pregó de festes

Abans del pregó va ser l’encarregat d’inaugurar
l’exposició “O rei o res” al Museu de la Noguera

mítiques de Catalunya, 
Mare Nostrum, quedava 
en segon lloc. 
 Com que el de Bala-
guer és el darrer concurs 
de la temporada també 
va servir per proclamar 
a la colla barcelonina 
Violetes del Bosc gua-
nyadora del Campionat 
de Catalunya 2013. 
 La cobla Bellpuig Co-
bla va ser l’encarregada 
de posar-hi la música, 
en un dels concursos 
clàssics de la tempora-
da.
 Cal destacar que 
amb un total de 46 co-
lles ha estat el concurs 
més participat de tots 
els que s’han celebrat 
a Catalunya al llarg de 
tota la temporada.

La Festa Major va presentar noves
activitats pels més joves
 Enguany les festes 
del Sant Crist, oferien 
activitats noves pels joves. 
El Sancristenc de ferro, 
dissabte a la tarda, era 
una gimcana adreçada a 
joves de 15 a 35 anys, a 
l’exterior del pavelló Molí de 
l’Esquerrà. A les 9 del vespre 
del mateix dissabte el Molí 
de l’Esquerrà es va convertir 
en un concert de Dj’s pels 
nois i noies de 12 a 16 anys. 
Diumenge a la tarda es va fer 
l’activitat “on caga la vaca”. Sancristenc de ferro el dissabte a la tarda
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 “Jo també menjo 
fruita” és el nom del 
taller que dóna el tret 
de sortida al Programa 
Thao- Salut Infantil, im-
pulsat per l’Ajuntament 
en col·laboració amb 
els centres escolars i 
l’Àrea Bàsica de Salut 
de Balaguer. D’aquesta 
manera han començat 
les activitats dirigides a 
fomentar el consum de 
fruita i verdures i l’ac-
tivitat física entre els 
escolars de la ciutat per 
tal de millorar la seva 
salut i prevenir l’aparició 
de malalties vinculades a 
l’excés de pes.
 Tot explicant un conte, 
el monitor ensenya els 

“Jo també menjo fruita”, 
programa Thao per enguany 
entre els nostres escolars

Inici del programa a l’escola Àngel Guimerà

El programa espera 
arribar a un total de 
1.800 escolars dels 
centres educatius de 
la ciutat

Balaguer celebra el Dia Internacional 
contra la violència envers les dones

 Balaguer celebra el 
Dia internacional contra la 
violència envers les dones, 
amb la segona edició de la 
Cursa de la Dona, el dia 24 
de novembre. Una prova 
de 5 kilòmetres, oberta a 
totes les dones a partir de 
8 anys i que es podrà fer 
caminant, fent jogging, 
marxa o corrent. Així mateix, 
el dissabte 23 de novembre, 
s ’ e s t r e n a r à  a l  Te a t r e 
Municipal l’obra ‘Femení 
Plural’ de la companyia Crisi 
Perpètua, on diverses dones, 
abordaran qüestions com 
les relacions amb els homes, 
la violència masclista i els 
problemes derivats.Presentació dels actes

Taller de cuina de Festa Major amb la 
bloguera Dolors Mateu a Lapallavacara
 La bloguera balaguerina 
Dolors Mateu va oferir el 
passat dimarts un taller 
de cuina a Lapallavacara. 
D u r a n t  l a  s e s s i ó ,  l a 
gastrobloguera va revelar 
alguns dels secrets de la 
seva cuina per aplicar-los 
als àpats de la Festa Major. 
Els assistents, doncs, van 
poder comprovar que per 
tal d’innovar i crear plats 
originals no cal passar-se 
moltes hores davant dels 
fogons, al contrari, ja que 
moltes de les propostes 
que va presentar no cal 
cuinar-les. Cal recordar 
que Dolors Mateu, que va 
començar d’una manera 

Amb la celebració de la segona edició de la Cursa de 
la Dona i la representació de l’obra “Femení Plural”

Taller de cuina a Lapallavacara

nens a apreciar la fruita 
com un aliment divertit, 
g u s t ó s  i  s a l u d a b l e 
i, de passada, intenta 
que es converteixin en 
prescriptors del  seu 
consum, de manera que 
engresquin a les seves 
famílies a introduir-la en 
la seva dieta. Durant el 
taller, els nens i nenes 
creen un imant de nevera 
en forma de maduixa 
perquè se l’enduguin a 
casa.
 És un taller pensat 
pels alumnes de P-5, 
que es farà a tots els 
centres escolars de la 
ciutat  i  que compta 
amb la col·laboració de 
la Federació Catalana 
d ’Ent i ta ts  contra  e l 
Càncer (FECEC). Aquest 
taller va començar per 
col·legi Àngel Guimerà i 
Gaspar de Portolà.
 La previsió és arribar 
a 1.800 escolars de la 
ciutat.

totalment amateur, té un 
dels blogs de cuina que 
compta amb més seguidors 
i recentment ha publicat 

a lgunes  de  les  seves 
millores receptes en el 
llibre ‘La cocina de Dolorss 
Mateu’.



7<<B A L A G U E R

Un grup de voluntaris donen classes de
reforç als escolars que ho necessiten

 El dijous 14 de no-
vembre, el representant 
municipal d’Esquerra Re-
publicana, Jaume Canal, 
va ser el protagonista 
del cicle de sopars-col-
loqui que es celebren a 
Cal Xirricló, organitzat 
pel Cercle de Promoció 

Econòmica i d’Iniciatives 
de Balaguer i comarca. 
Canal, va poder fer una 
mica de balanç d’ERC a 
Balaguer, la legislatura 
anterior i l’actual. Aquest 
dijous 21 de novembre, li 
toca el torn al líder socia-
lista Miquel Aguilà.

Continua el cicle de sopars-
col·loqui el proper dia 21

Jaume Canal al cicle de sopars-col·loqui

Reforç escolar

 Càritas ha començat la 
darrera setmana d’octubre el 
projecte de reforç educatiu 
per a infants a Balaguer. 
 Aquest  projecte va 
adreçat a nens i nenes de 
primària que necessiten una 
activitat de reforç en l’estudi, 
en habilitats socials, hàbits 
de comportament.
 En aquest moment, 
l’entitat atén a 50 nens i 
nenes  procedents  de 
les diferents escoles de 
Balaguer. Els horaris són: el 
dilluns, dimarts i dijous de 
17,00 a 18,15h. 
 Durant aquesta estona 
els nens estan acompanyats 
per voluntaris i voluntàries, 
amb els qui duen a terme 
activitats de lleure i també 
de reforç en les matèries 
escolars en les que tenen 
més dificultats.

És un projecte de reforç educatiu iniciat per Càritas 
durant el passat mes d’octubre, i està obert a tots 
aquells voluntaris que hi vulguin participar
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 El Consell Comarcal 
de la Noguera de la No-
guera, del 29 d’octubre al 
3 de novembre va assistir 
a la Fira de Mostres de 
Girona amb un mostra-
dor propi de la comarca 
per tal de fer difusió i pro-
mocionar turísticament 
el territori sota la marca 
«Montsec, Prepirineu de 
Lleida», on va donar a 
conèixer al públic final 
gironí els atractius i pro-
ductes turístics. 
 H i  v a n  e s t a r 

El Consell Comarcal de la
Noguera present a la Fira de 
Mostres de Girona

La comarca de la Noguera a la Fira de Girona

El Consell va
promocionar diferents 
aspectes turístics i 
econòmics de la
comarca 

L’Oficina Jove de la Noguera ofereix 
noves activitats als municipis  

 L’Oficina Jove de la 
Noguera ha preparat per 
als mesos de novembre 
i  desembre un seguit 
d ’ a c t i v i t a t s  a r r e u  d e 
la comarca per donar a 
conèixer  els  di ferents 
serveis i assessories que 
habitualment es realitzen a 
l’oficina de Balaguer.
 A partir del novembre, 
a Artesa de Segre i Ponts 
els dimecres alterns a la 
tarda es duran a terme 
sessions d’assessorament 
personalitzat en matèria 
d’habitatge, treball, salut i 
educació. També es faran 
tres tallers sobre Twitter 
a Bellcaire, Térmens i 
Vallfogona.

Oficina Jove de la Noguera

El 7 de desembre s’acaba el cicle
“Música sota les estrelles” del COU
 El concert de clausura 
del cicle Música sota les 
estrelles del COU, serà 
“Astronomia es femení”, 
un concert a càrrec del 
Quartet Sibil·la format per 
membres de l’Orquestra 
Julià Carbonell i que gràcies 
a la música de compositores 
p o d r e m  d e s c o b r i r 
l’important paper de la dona 
també en la historia de 
l’astronomia. El preu de les 
entrades s’ha mantigut a 
12 e i inclou el concert i la 
sessió d’observació.

Cursos, tallers i donar a conèixer els diferents
serveis que ofereix l’Oficina Jove comarcal

Centre d’Observació de l’Univers a Àger

representats tots els 
municipis turístics de 
la Noguera, a través del 
material promocional 
genèric (on es recull tota 
la informació de turisme 
natural, patrimonial, 
d’activitats de lleure, 
gastronomia,...) i es va 
oferir informació del 
Centre d’Observació 
de l’Univers, de la zona 
del Segre Rialb, de la 
Destinació Turística i 
Reserva Starlight de la 
UNESCO, d’activitats de 
turisme actiu. 
 A més, també es va 
divulgar l’oferta dels 
empresaris turíst ics 
mitjançant els diferents 
materials de promoció 
que ofereix la comarca 
a través del Consell 
Comarcal.
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La plataforma proautovia Tàrrega-
Alfarràs es reuneix amb la Generalitat

 El passat 4 de novembre, hi 
hagué una reunió entre diver-
sos membres de la Plataforma 
Proautovia Tàrrega-Balaguer-
Alfarràs, i representants de la 
Direcció General d’Infraestruc-
tures i Mobilitat. 
 El motiu de la visita, 
era per recordar als actuals 
dirigents de la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat, que 
l’anterior Director General de 
Carreteres, s’havia compromès 
a presentar en un acte públic 
a Balaguer a finals d’any, 
els estudis tècnics realitzats 

Lleida i Alfarràs, la A-14.  Tant 
el Secretari com el Director 
general, acceptaren el 
compromís de fer la redacció 
tècnica del projecte, constant 
les diverses variants que 
s’hauran de construir al llarg 
del seu itinerari, i d’efectuar-la 
de quatre carrils (2+2).

per aquell Departament 
en relació a la reconversió 
de la C-26 i la C-53 en una 
futura autovia entre Tàrrega, 
Balaguer i Alfarràs, enllaçant 
la A-2 a l’altura de Vilagrassa, 
passant per Balaguer (C-
13) i continuant fins l’actual 
autovia en construcció entre 

Membres de la Generalitat i la plataforma

 Més de 12.000 persones 
van visitar el passat diu-
menge 10 de novembre, la 
tradicional Fira de la Perdiu 
de Vilanova de Meià, un 
certamen que compta amb 
més de 600 anys d’histò-
ria. La Fira d’enguany va 
comptar amb un total de 

38 paradistes que oferiren 
més de 3000 aus diferents. 
El premi a la millor perdiu 
roja d’aquest any va ser per 
l’empresa Cinegètica Cal 
Marquet d’Aguilar de Segar-
ra i també van ser premiats 
Joan Farriol de Nàlec i Joan 
Ardiaca de Balaguer.

Més de 12.000 visitants van 
assistir a la Fira de la Perdiu

Fira de la perdiu de Vilanova de Meià

Els representants de la
plataforma van demanar
la presentació del
projecte per poder
reservar el sòl
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 El proper dimarts 
26 de novembre a les 8 
del vespre, la Biblioteca 
acull la xerrada «Ruptura 
de parella, com afecta 
als petits? Com afecta 
a la família i quines es-
tratègies podem utilitzar 
vers els fills/es a l’hora 
d’afrontar una ruptura de 
parella», a càrrec de Te-
resa Jounou, psicòloga.
 Aquesta  xer rada 
té l’objectiu que les 
p e r s o n e s  t r o b i n  e l 
seu benestar, ja sigui 

“Ruptura de parella. Com 
afecta als petits?”, a la
Biblioteca de Balaguer

La xerrada es farà a la Biblioteca M. de Montferrat

La xerrada anirà a 
càrrec de la psicòloga 
Teresa Jounou, el
proper 26 de
novembre a les 20 h

Eduard Batlle i Vicens Martín,
guanyadors dels premis Ziryab 2013

 Eduard Batlle amb la 
narració ‘L’últim vespre’ 
i Vicens Martín amb la 
c o m p o s i c i ó  m u s i c a l 
‘Foscors’ han estat els 
guanyadors del II Premi 
Ziryab de narrativa breu i 
composició per a conjunts 
instrumentals infantils. Els 
premis es van entregar 
durant un acte al centre 
cívic del carrer Miracle, en 
el qual van actuar alumnes 
de l’escola municipal de 
música. 
 L e s  l l e g e n d e s  i 
composicions es llegiran i 
s’interpretaran durant la Nit 
de Llegendes que se celebra 
a finals de juny.Guanyadors dels premis Ziryab 2013

La Biblioteca Margarida de Montferrat 
acull una conferència sobre Espriu
 El proper dilluns 25, la 
Biblioteca s’uneix als actes 
de celebració del centenari 
del naixement de Salvador 
Espriu amb la conferència 
«Salvador Espriu: rigor literari, 
compromís cívic» a càrrec de 
Joan Ramon Veny. Enguany 
se celebra el centenari del seu 
naixement i arreu del país es 
multipliquen les iniciatives 
de tota mena que volen 
honorar-ne la memòria, atesa 
la rellevància de la seva obra, 
i el compromís cívic del poeta 
amb Catalunya.

Les llegendes i composicions musicals es llegiran i 
interpretaran a la Nit de Llegendes 2014

Conferència sobre Salvador Espriu

en parella o sols,  i , 
conseqüentment,  e l 
benestar dels menors, ja 
que uns pares contents 
promouen benestar en 
els seus fills.
 Per tant, veurem com 
es transforma la família 
quan una parella opta 
per trencar la relació 
i com es pot afrontar 
aquesta situació de crisis 
de la manera més òptima 
pels petits.
 A c t u a l m e n t  l e s 
ruptures són un tema 
molt present en moltes 
famílies i la xarrada vol 
ajudar a les persones 
que es puguin trobar en 
aquesta situació, que ho 
facin de la millor manera.
 L’activitat s’emmarca 
en el projecte Educar & 
Família.
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Nou artistes emergents exposen a la Sala 
d’Exposicions de l’Ajuntament de Balaguer

 La Sala d’Exposicions 
de l’Ajuntament acollirà, del 
6 al 15 de desembre, una 
exposició d’artistes i artesans 
emergents.  La mostra 
s’inaugurarà el dia 6 de 
desembre a les 7 de la tarda. 
Els artistes que exposaran 
són Aida Martí, amb pintura 
a l’oli; David Marquina, 
dissenyador; Robert Bobet, 
amb pintures neorupestres; 
Albert Gasol, Albertlamps 
“La llum és vida”; Ma. Alba 
Calvet, “Art-i-manya”, amb 
art tèxtil; Xavier Dalmau, 
“Delfoco df”, amb dibuixos 
i pintures; Montse Tomàs, 
“Sabons de Ca l’Agustí”; 
Marta Rami i Patri Solé, amb 
joieria.

Cartell de la mostra

Projecció del documental “Brava
Victòria” a l’Ajuntament, el dia 1
 L‘Associació Cultural 
Grup d’Art4 de Balaguer, 
organitza la reproducció 
del documental anomenat   
«Brava Victòria», el proper 
diumenge 1 de desembre a 
les 7 de la tarda, a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament. 
 A continuació, es donarà 
pas a la xerrada «Victòria dels 
Àngels, el diàleg amb les mu-
ses» per part del musicòleg, 
Màster músic i Doctor of Mu-
sicals Arts, per la Universitat 
de Austin (Texas), Miquel 
Peralta.

Exposaran des de pintures a l’oli, joieria artística, 
disseny gràfic, tèxtil, dibuixos, sabons, etc...

Cartell del documental

 L’Escola Vedruna Bala-
guer va dur a terme, durant 
el passat mes d’octubre, 
un seguit  d’activitats per 
sensibilitzar la comunitat 
educativa del centre de la 
necessitat de ser solidaris 
amb persones que viuen 
realitats molt diferents a 
la nostra.
 D’acord amb aquest 
objectiu,  l ’equip de 
Pastoral es va posar 
en contacte amb la 
Fundació VIC (Vedruna, 
I n t e r c o n t i n e n t a l , 
C o m u n i ó n )  p e r  t a l 
d’ajudar a finançar un 
dels projectes que du a 
terme aquesta fundació, 
fundada el 2004 per la 
Congregació de les 
Germanes Carmelites de 
la Caritat Vedruna.

 Els dies 23, 24 i 25 
tingué lloc l’esperat festival 
Olimpíades Vedruna-2013, 
organitzat, com és costum, 
per 1r de Batxillerat. Les 
actuacions van anar a 
càrrec dels alumnes de 
l’escola, des de 4t d’EP fins 
a 2n de Batxillerat.
 Com a cloenda, el dia 
28 d’octubre, els nivells 
educatius del  cicle 
superior d’EP, d’ESO i de 
Batxillerat van assistir a 
l’eucaristia del Domund.  

Festivals Olimpíades Vedruna 
i Domund, per recollir fons 
per causes solidàries

Festival del Domund a l’escola Vedruna

El col·legi Vedruna va 
recollir 1500 euros 
pel Domund i vora 
7.000 euros per
ajudes a Haiti
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El racó del poeta
Miquel Trilla
---------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Lo planell

Davant mateix de casa hi havia el planell.
Encara hi és. Hi havia la casa, l’església,
el col·legi nacional i el cementiri vell.
Tot a l’entorn del planell. La casa però,
ara és l’ajuntament i jo que me n’alegro,
doncs aital metamorfosi fa honor 
als meus ancestres. Allí vaig veure la llum, 
on hi havia casa meva, i ara hi ha 
la “ca la vila”, i em complau la mutació. 
Al planell però, no sé per quina raó,
li han fet més llarg el nom,
amb un rar afegitó que resulta pleonasme
ben del tot innecessari, i ha quedat escrit
així, com la “Plaça del planell”. No ho entenc.
És atípica una plaça sense que sigui un planell.
És cert que ha pujat de rang, doncs allò 
que fou planell, avui ha ascendit a plaça.
Podia dir-se però, “el planell”, senzillament. 
Que és una plaça, ja es veu.
Així l’anomenàvem des de l’antic més antic, 
i de sempre més, amén. Lo planell és lo planell.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 S e g u i n t  l ’ e s t i l 
confessional dels grans 
autors de la literatura 
japonesa, Oé tracta un tema 
universal, difícil i complex: 
com reacciona un pare 
davant el naixement d’un 
fill discapacitat? En Bird, 
el protagonista, és un 
jove intel·lectual frustrat 
que es veu atrapat en un 
matrimoni fracassat; un 
jove de vint-i-set anys amb 
tendències antisocials que 
més d’una vegada a la vida, 
quan ha hagut d’afrontar 
un problema crític, s’ha 
deixat arrossegar per un 
mar d’alcohol. Però mai fins 
ara no ha hagut de fer front 
a una crisi personal tan greu 
com la possibilitat de viure 
per sempre més atrapat per 
la responsabilitat de tenir un 
fill malalt. Ha d’abandonar-
lo? Gosa matar-lo?

La caixa negra
Autor: Amos Oz
Gènere: Novel·la

 Amb el teló de fons 
d’un país en conflicte 
permanent,  aquesta 
novel · la  mostra ,  en 
una sèrie de cartes 
encreuades, el matrimoni 
destrossat de l’Alex i 
la Ilana i el llegat que 
deixa: en Boaz, el fill de 
tots dos, un ésser rebel 
i violent que el seu pare 
ignora per venjar-se de la 
mare.
 Després d’un silenci 
d e  s e t  a n y s ,  p e r ò , 
la I lana es posa en 
contacte amb l’Alex. En 
Boaz ha estat expulsat 
de l’escola agrària on 
estudia  i  necess i ta 
ajuda. I així, a través 
d’una correspondència 
implacable sense ni una 
espurna d’hipocresia, les 
velles ferides es tornen a 
obrir.

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

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

Una qüestió personal
Autor: Kenzaburo Oé
Gènere: Novel·la

 T’agrada la família 
que t’ha tocat? . Aquest 
és un llibre especialment 
recomanat per a pares i 
mares que volen fomentar 
unes relacions familiars 
positives i constructives 
amb els seus fills/es.
 L’ a u t o r a  d i v i d e i x 
el  l l ibre en diferents 
capítols, que són alhora 
grans temes i que poden 
arribar a ser problemes 
i preocupacions per als 
pares – i els fills, segons 
els casos-.
 L’educació, l’estima, 
l’autoritat, la comunicació, 
les conductes agressives, 
la gelosia, la por, i un llarg 
etcètera de temes que de 
ben segur, ens interessen 
a tots, i a més, acompanyat 
de testimonis reals, que 
ens poden ajudar en 
situacions del dia a dia.

M’agrada la família que 
m’ha tocat
Autor: Carme Thió de Pol
Gènere: Pares i mares
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................26
2. El Catllar ..................21
3. Viladecans ...............20
4. Tàrrega (-1) ..............17
5. Vilanova ...................16
6. Horta.........................16
7. Marianao Poblet .....15
8. Balaguer ................. 15
9. Torreforta  ................15
10. Tecnofutbol ............14
11. Torredembarra(-1) .13
12. Almacelles .............13
13. Amposta  ................12
14. Igualada .................12
15. Andorra (-1) ...........11
16. Vista Alegre  ..........10
17. Alpicat ......................8
18. Jesús i Maria(-1) .....7

1. Iban Parra .......... 4
2. Yerai Darias ....... 4
3. Isaac Solanes .... 2
4. Pau Solanes ...... 1
5. Joan Martínez ... 1
6. Andreu Martínez 1

     Per primera vegada 
amb el que portem 
de temporada, el Ba-
laguer ha rebut dues 
derrotes consecuti-
ves, davant l’Iguala-
da a casa, per 0-1, i 
al camp del líder, el 
Martinenc, un dels 
equips més forts de 
la categoria, per un 
contundent 4-0.
     La derrota al camp 
del Martinenc és la 
primera fora de casa 
de la temporada, on 
el Balaguer ha acon-
seguit dues victòri-
es, dos empats i ara 
aquesta derrota del 
passat diumenge 17 
de novembre.

El Balaguer perd a casa amb l’Igualada 
i al camp del líder, el Martinenc (4-0)
FUTBOL>> Els
balaguerins no han
sumat cap punt aquesta 
quinzena, i han encaixat 
cinc gols i no han
aconseguit marcar

09/10/2013

BALAGUER 0
IGUALADA 1

 El Balaguer ha tingut un 
mal inici del mes de novem-
bre amb dues derrotes con-
secutives davant Igualada i 
Martinenc.
 El 9 de novembre rebia 
al Igualada, un equip que 
es trobava a la part baixa de 

el marcador, però la mala 
sort en algunes ocasions i el 
porter en d’altres, van evitar 
que els locals marquessin. 
Si que ho van aconseguir 
els igualadins en els darrers 
minuts del partit, marcant 
un gol que els donaria els 
tres punts, davant la deses-
peració local.
 El passat diumenge, al 
camp del líder, el Martinenc, 
els balaguerins tenien un 
difícil compromís, ja que 
l’equip barceloní, és un dels 
més potents i màxim can-
didat a l’ascens d’aquest 
grup segon de la Primera 
Catalana.
 El proper diumenge, 24 
de novembre, els homes en-
trenats pel tècnic Joan Roca 
s’enfrontaran al Torredem-

la classificació, tot i que en 
les darreres setmanes s’ha 
reforçat amb diferents incor-
poracions com la del exba-
laguerí, Jony Fernández. El 
partit va ser molt igualat, i el 
Balaguer va gaudir de bones 
ocasions per avançar-se en 

Una falta sobre Gerard

17/11/2013

MARTINENC 4
BALAGUER 0

Parra i Yerai intenten rematar un corner

Andreu Martínez

Propers encontres

24/11/2013 --  12’15 h
Camp Municipal de 

Balaguer
Balaguer | Torredembarra
-------------------------------------

01/12/2013  --  17 h
Camp  Municipal d’Amposta

Amposta| Balaguer

barra, equip que està a mitja 
taula de Primera Catalana, a 
partir de les 12 del migdia, 
mentre que el diumenge 
1 de desembre visitaran el 
camp d’un irregular Am-
posta, que ha estat la bestia 
negra dels balaguerins en 
les darreres temporades.
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El C.F.S. Balaguer-Barna 31, s’emporta el 
derbi juvenil de futbol sala davant Vedruna

FUTBOL SALA>>El 
passat dimecres 13 de 
desembre, les seleccions 
aleví i infantil de futbol 
sala d’Austràlia van dis-
putar dos partits amisto-
sos amb l’aleví i el infantil 
del C.F.S. Balaguer.
 Aquestes seleccions 

australianes estan fent 
un tour per Catalunya, 
durant un parell de set-
manes, i van visitar la 
capital de la Noguera 
convidats pel C.F. S. Ba-
laguer per disputar dos 
partits amb els jugadors 
locals.

La selecció australiana de
futbol sala visita Balaguer

Foto de família dels participants

C.F. Sala Balaguer- Barna 31

 El passat cap de set-
mana, el pavelló d’Inpacsa 
va acollir un dels derbis de 
futbol sala juvenil que es 
disputaran aquesta tempo-
rada entre el Vedruna i el 
C.F.S. Balaguer A - Barna 
31, amb victòria per aquests 
últims per 2-4, en un partit 
molt igualat en el que els 
homes que entrena Dani 
Valls sempre van anar per 
davant en el marcador.
 Aquest cap de setmana 
el Barna 31 rebrà a casa, al 
Maristes A, mentre que el 
Vedruna es desplaçarà a la 
pista del Conca d’Allà, on 
intentarà treure un resultat 
positiu.
 El divendres van dispu-
tar el partit aplaçat entre els 
dos equips juvenils del C.F. 
Sala Balaguer amb empat a 
2 gols.

FUTBOL SALA>> El partit va ser molt igualat, i amb 
molta esportivitat, en un dels partits més seguits de 
la temporada juvenil de futbol sala a Balaguer
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El Club Esportiu Vedruna crea les
seccions de dansa moderna i duatló

DUATLÓ>> Per terce-
ra vegada, «La noguera 
Càmping» organitza el 
Duatló «La Noguera Es-
port». 
 El Duatló, denominat 
com a «sprint», constava 
de 3 sectors; un primer 
de running de 5 km 
de longitud. El segon 

sector de bicicleta de 
muntanya inicialment 
amb una longitud de 
23,5 km. I finalment el 
tercer sector de running 
de 3 km amb arribada 
a meta dins el mateix 
complex del càmping. El 
Duatló va comptar amb 
un centenar d’inscrits.

Un centenar d’atletes a la
Duatló “la Noguera Esport”

Un moment de la prova

Equip benjamí de Futbol Sala

 En el seu quart any de 
vida, el Club Esportiu Ve-
druna Balaguer ha comen-
çat la present temporada 
2013-2014 amb més força 
que mai, amb la creació de 
dos seccions noves dins 
l’estructura del club, com 
son la dansa moderna i el 
duatló. 
 La primera activitat està 
formada per 28 esportis-
tes, dividides en diferents 
franges d’edat. El duatló 
ha sorgit a conseqüència 
d’unir els nedadors del club, 
amb un esport molt prac-
ticat avui en dia, com és 
l’atletisme.
 A banda d’aquest dues 
modalitats, cal destacar els 
9 equips federats de futbol 
sala, 3 de bàsquet i la na-
tació sincronitzada que ja 
tenien fins ara.

ESPORTS>> A més continua amb les seccions de 
futbol sala, on té 9 equips federats, la de bàsquet 
amb 3 equips i l’equip de natació sincronitzada
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El sènior femení del Club Bàsquet Balaguer 
lidera, invicte, la Segona Catalana 

BÀSQUET>> L’equip 
sènior masculí del C.B. 
Balaguer no va tenir la 
mateixa sort que les no-
ies i va caure derrotat 
en la seva visita a la pis-
ta del Gavà per 80-59. 
Després de 10 jornades 
disputades, els nois que 

entrena Jordi Caufapé, 
ocupen la tretzena po-
sició amb 3 victòries i 7 
derrotes.
 Aquest dissabte, a 
partir de les 18,30 hores 
rebran al Cerdanyola B, 
vuitè classificat amb 5 
victòries i 4 derrotes.

El sènior masculí del C.B.
Balaguer perd a Gavà (80-59)

Sènior masculí del C.B. Balaguer

Sènior femení

 El passat cap de setma-
na l’equip sènior femení del 
Club Bàsquet Balaguer va 
tornar a guanyar, aquest cop 
davant el C.B. Viladecans 
per 63-43, i continua invicte 
després de les 9 primeres 
jornades del campionat, 
del que és líder indiscutible 
amb 9 victòries i cap derro-
ta.
 El proper cap de setma-
na les balaguerines visita-
ran la pista del C.B. Calaf, 
que actualment ocupa de 
tretzena posició amb 2 vic-
tòries i 7 derrotes.
 D’altra banda, el passat 
dimarts, Xavi García, ac-
tualment coach certificat i 
entrenador d’elit va fer una 
conferència i va presentar 
el seu llibre «Entrenament i 
emocions» que recentment 
ha publicat, a Lapallavacara.

BÀSQUET>> Han guanyat els 9 partits disputats, 
i són líders en solitari del grup tercer de la Segona 
Catalana. El proper partit a la pista del Calaf
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 El passat dissabte 26 
d’Octubre es va disputar a 
la piscina de l’INEF Lleida 
la 1a Jornada de la lliga 
catalana per equips de 
colors benjamí i Prebenja-
mí. Aquesta és la categoria 
més petita que disputa 
competicions federades, 
de nens i nenes de 7 a 10 
anys d’edat. Van participar 
més de 150 nedadors, dels 
clubs de la província, CEN 
Balaguer, CN Lleida, INEF 
Lleida, CN Tàrrega i CN 
Cervera.
 El CEN Balaguer va 

El futur de la natació
balaguerina s’estrena a la 
lliga catalana per equips

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> Per 
molts dels joves
nedadors
era la primera vegada 
que competien

El Club Escacs Balaguer van organitzar 
el memorial Pijuan i les simultànies

 E l  C l u b  d ’ E s c a c s 
Balaguer va organitzar les 
dues activitats d’escacs dins 
el marc de la festa major. 
 Pel que fa al Memorial 
Pi j u a n,  e n g u a n y  h a n 
participat 32 esportistes, 
destacant la presència 
d’escolars del CEIP Gaspar 
de Portolà. El torneig el va 
guanyar en Robert Tarragó 
del Gili Gaia de Lleida, i 
la sots-campiona va ser 
Mariona Clua de l’IES Ciutat 
de Balaguer. 
 E l  G r a n  M e s t r e 
Josep Oms va dirigir les 
simultànies. De les 18 
partides en va guanyar 17 i 
va cedir unes taules.Simultànies d’Escacs

L’Ajuntament rep a l’Espejo Quad 
Team, campions de Catalunya de Quad
QUAD>> L’alcalde de 
Balaguer, Josep Ma Roigé, i el 
regidor de Cultura, Miquel Aige, 
van rebre, la passada setmana 
els integrants de l’Espejo Quad 
Team per felicitar-los, en nom 
de l’Ajuntament, per haver 
guanyat el Campionat de 
Catalunya de Quad resistència.
 À lex  Espejo  es  va 
proclamar campió de la Q2 
el passat 3 de novembre, 
en l’última prova a Cassà 
de la Selva, i David Espejo, 
sotscampió.

ESCACS>> Dos activitats tradicionals d’escacs 
que es disputen cada any per la festa major

Rebuda del Espejo Team a l’Ajuntament de Balaguer

participar amb un total 
de 29 nedadors, on van 
destacar en categoria 
Prebenjamina a l’Arnau 
Pifarré, Jordi Suñé, Roger 
Martí, Helena Roca, 
Jasmina Peró i l’Ariadna 
Marín. En categoria 
Benjamí Femení tenim 
a l’Aina Torrubiano, 
Ivonne Fernández, Núria 
Bonet, Martina Ollé, Cel 
Viola, Alba Farré, Aina 
Duran, Berta Benseny i 
Clàudia Terés, i finalment 
en categoria Benjamí 
Masculí els nedadors 
Marc Bo, David Galan, 
David Fernández, Marc 
Suñe, David Pérez, Nil 
Viola, Adrià Cerezuela, 
Ángel López, Iker Ruiz, 
Guillem Camí, Jaume 
Pallé, Max Viola, Giulian 
Alecsandru i  l ’Eric 
Alarcon.
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Canvis
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fa uns dies vaig llegir 
un escrit que m’ha motivat a 
escriure aquestes ratlles.
 Tancant els ulls us podeu 
imaginar un gran avió volant. 
Si? Doncs podem continuar 
construint unes escenes 
que es desenvoluparan en 
el ventre d’aquest mateix 
aparell. Viatjant en business 
(de primera i més), hi trobem 
perdut en aquells amplis 
seients a un oriental que li 
està fent la feina a un solomillo 
de vedella poc fet, amb una 
guarnició de verduretes 
lleugerament saltejades. O 
acompanya amb un panet 
de llavors. Un bol d’amanida 
verda i una copa de vi negre. 
No cal dir que està content 
d’aquest nou món que va 
descobrint.
 Uns seients més enllà, 
en la mateixa cabina, una 
atractiva dona rossa que 
sembla nòrdica, fa un delicat 
compliment amb un parell 
de bastonets, a un tros de 
sushi més aviat petit. I al racó 
de la safata té una botelleta 
petita de ceràmica amb uns 
ideogrames escrits: deu ésser 
Sake. Tot molt oriental amb la 
seva delicadesa. No cal dir que 
com a dona està molt sana 
i la seva visió summament 
agradable. I es nota que és 
feliç en aquest món, que va 
descobrir al mateix temps 
que perdés les ales d’àngel 
donzellenc a l’allargar-se-li les 
cames de dona que era i és.
 Dos files endarrere un 
discret senyor no la perd de 
vista. No menja i sembla jugar 
amb una espècie de rosari. I 
té tota la seguretat que dóna 
els diners. És àrab, i Déu l’ha 
beneit amb el petroli que 
amaga i dóna les seves terres. I 
potser és el propietari de l’avió 
en que vola i del combustible 
que permet fer-ho. La seva 
religió amb la seva duresa 
té amples indulgències pel 
sexe. Per tant és de suposar  
que és molt feliç. L’amor als 
plaers va venir de l’Orient. 

Quant aquí es mataven per 
aconseguir imposar una 
creu més quadrada o més 
arrodonida, allà es donaven 
les solucions al llit o a peu 
dret. I s’anava descobrint 
els plaers amb tota la seva 
amplada i profunditat. Però 
molts els van perdre a mans 
dels occidentals europeus 
que imposaven un model fet 
a mida per ells , del menjar 
al viure, no fos cas que no 
treballessin. Treballar i viure 
d’una manera molt austera 
els donava, si tenien sort, a 
tres bols al dia d’arròs bullit. 
Han estat molt de temps 
sense tastar el plaer com ells 
l’havien parit.
 Ara quan la lluita és de 
competència i d’aflorar nous 
productes, sembla que els ha 
donat la seva hora.
 Avui el que no viatja en 
business és l’europeu. Ho fa 
amb classe turista o baix cost 
(que és el pitjor), i que per més 
inri ho paga a terminis. No té 
solomillo, ni sushi a la safata 
quartelària que li serveixen, i 
sap que uns mestres endavant 
hi ha un altre món que ja mai 
més podrà ser el seu. Els seus 
competidors volen la que ha 
estat la seva manera de  viure. 
No volen les seves costums ni 
els valors que han perdut per 
egoisme, ni els principis d’una 
ètica burlada cada minut. 
Amb la recuperació de la tan 
anomenada competitivitat 
haurem guanyat els salaris 
de misèria, pensions de 
fam i fer bo l’Auxilio social 
franquista..., i més impostos. 
La gran Europa tan humanista. 
Amb tants ideals polítics, i tan 
ecologista! Enamorada de 
tots els que venen de fora. 
Amb una sola idea al cap 
dels polítics en la de fer-nos 
iguals en la misèria, en la que 
tindrem de segur tres bols 
d’arròs al dia si escoltem amb 
respecte i devoció, “L’himne 
de la Alegria”. És el futur. 
L’avió va volant i el món va 
canviant.

La família i el treball
Francesc Cucurull Torra
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 La família i el treball, 
són indispensables avui 
dia, lo més valuós malgrat 
de com està el treball i 
també la convivència. Hi 
hauria d’haver una assig-
natura a l’escola perquè 
de joves ens ensenyessin 
les responsabilitats que 
ha de tenir cada persona 
quan és adult i estar en 
plenes facultats per sor-
tejar les dificultats que la 
vida et presenta en més 
d’una ocasió al llarg de 
l’existència.
 Sembla que aquest 
objectiu no preocupa 
massa a la societat d’avui, 
i el jovent té unes lliber-
tats, que no tots però si 
alguns, no pensen ni en la 
família i alguns en el tre-
ball, doncs sí hi pensessin 
una miqueta no existiria 

ni lo que es diu el “botellon” 
ni “el gran desmadre” que 
ocasionen, perdent la salut 
i no són conscients que els 
repercutirà el dia de demà.
 Doncs que direm del tre-
ball, sent el sosteniment de 
la família honrada i noble, 
doncs sense aquest ele-
ment converteix a l’individu 
amb poca autorealització 
personal. Crec que el nostre 
gran error, és tenir moltes 
coses superficials, fer mal 
el treball, també crec que 
hauríem de caminar tots 
junts, empresaris, dirigents 
i treballadors amb humilitat, 
perquè les empreses siguin 
fortes i sòlides i mantinguin 
plena seguretat.
 No hem de ser víctimes 
de la no flexibilitat i depres-
sió. Afirmen els psicòlegs 
que hi ha molta ansietat 

amb els treballadors d’avui 
en comparació amb els 
d’abans, definint-los amb el 
comportament que tenim, 
sent molt superficials i frus-
trants, no s’aprofundeix, no 
hi ha intercanvis, no hi ha 
col·laboració ni compromís. 
Hem de traçar un línia que 
separi bé el que volem com 
éssers humans i les aspiraci-
ons econòmiques.
 Crec que som molts els 
que relacionem i pensem 
amb un canvi d’actitud i 
crear més benestar. Estic 
d’acord i compartint la idea 
del Superlopez ja que diu 
que al client se li ha de donar 
qualitat i bon servei, ja que el 
treballador n’és l’essència.
 Sense propòsit d’anar en 
contra de ningú, sols desitjo 
el més bon enteniment per 
totes les parts, ja que tan 
sols nosaltres podem influir 
i produir grans canvis tant 
en el pensament com en les 
accions.
---------------------------------------------

 No sé cap a on anem 
ni on anirem. Ni que vos-
altres ho pugueu tenir 
clar, jo no tant.
 Ni que em consideri 
'independentista', no sé 
si aquest camí té sorti-
da. Durant aquests anys 
i en conseqüència de la 
crisis, alguns partits que 
mai han estat clarament 
ferms cap al camí de l'in-
dependència han mostrat 
les seves cartes amb les 
quatre barres, i d'altres 
mostrant-se clarament 
independentista sense 
haver-ho estat mai.
 L ' Independentisme 
lluita per l'independèn-
cia. El demòcrata que vol 
la consulta no considero 
que sigui independentis-
ta. És obvi que entre el 
sí i el no hi ha molta dis-

La distància entre el sí i el no
Josep Ma Castells Benabarre
---------------------------------------------------------------------------------------------------

tància, però no tant a l'hora 
d'elegir-la. 
 El PSC s'ha fragmentat 
en diversos partits, cosa que 
ja sospitava que passaria. 
D'altres com Unió, sembla 
distanciar-se de CDC, unint-
se així amb el federalisme 
que promet desenvolupar 
Rubalcaba si desbanca al 
PP.
 Però el que sí que està 
clar és que davant aquest 
panorama només hi surt 
guanyant la democràcia, en 
el cas que s'autoritzi la con-
sulta des de Madrid. 
 Si el govern central no 
deixa fer la consulta dóna 
un pas enrere, i empobreix la 
qualitat de la democràcia.
 No manen els polítics, 
mana el poble. El que sí està 
clar és que si no haguéssim 
votat no estaríem aquí. Lla-

vors perquè sempre votem el 
mateix?
 És hora que cadascun 
s'oblidi del que pensa el veí, 
el pare o el germà i que de-
cideixi per ell mateix. Exis-
teixen infinitat de pàgines 
que expliquen els avantat-
ges o desavantatges de la 
independència, i si jo fos de 
vosaltres,abans de votar sí o 
no a la consulta, no em dei-
xaria portar pels sentiments. 
Cap tipus de sentiment. 
Hem de votar amb el cap. El 
que sí que penso és que ja 
comença a ser hora que hi 
hagi aquesta consulta. Però 
si no es fa que passarà? Que 
decidirem després de tant 
parlar del tema?
 Dret a decidir, sí, inde-
pendència també, però no 
a qualsevol preu. Les deci-
sions s'han de prendre amb 
seny i sabent la part positiva 
i negativa del que es vol de-
cidir.

---------------------------------------------
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L’exposició “O rei o res” al Museu de la 
Noguera té una molt bona acollida 

 El passat 8 de novembre, 
el Museu de la Noguera va 
inaugurar l’exposició “O rei 
o res. 600 anys de la fi del 
comtat d’Urgell”, amb una 
molt bona acollida per part 
del públic balaguerí.
 El Museu de la Noguera 
ha preparat aquesta expo-
sició de producció pròpia 
amb més de 150 objectes 
dels segles XIV i XV vin-
culats als darrers anys del 
comtat d’Urgell que s’expo-
saran fins el 23 de febrer de 
2014 a la sala d’exposicions 
temporals del Museu de la 
Noguera. 
 Moltes d’aquestes peces 

provenen del Castell Formós 
de Balaguer, però el Museu 
ha demanat també la col-
laboració del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya, del 
Museu de Lleida Diocesà 
i Comarcal i del Museu 
Diocesà de la Seu d’Urgell, 
així com de col·leccionistes 
privats que han prestat pe-
ces per emmarcar millor els 

Caixa d’Isabel d’Aragó

anys finals del comtat.
 P r e c i s a m e n t ,  a r a 
es commemora el  600 
aniversari d’aquesta data, 
que suposa l’inici de la fi 
del comtat d’Urgell i que 
la capital de la Noguera 
ha recordat durant aquest 
any a través d’exposicions, 
conferències, visites als 
espais emblemàtics del 
comtat, festes i activitats 
escolars per tal de donar a 
conèixer el pes del comtat 
dins del regne d’Aragó i 
Catalunya.
 Entre les peces més 
destacades de la mostra, 
cal remarcar la presència 
de la Mare de Déu d’Almatà, 
recentment restaurada, o 
la caixa d’Isabel d’Aragó, 
germana del comte Jaume, 
i que prové del monestir 
de Sixena, actualment al 
Museu de Lleida, Diocesà i 
Comarcal.

Inauguració de l’exposició

La mostra dedicada a 
la fi del Comtat d’Urgell 
es podrà visitar fins el 
diumenge 23 de febrer 
de 2014 

 El trànsit al tram 
del Passeig de l’Estació 
(direcció estació del fer-
rocarril) entre el carrer 
Sant Lluís i la plaça de 
la Sardana romandrà 
tancat a la circulació 
de vehicles durant dues 
setmanes a causa de 
les obres de millora que 
s’estan executant en 
aquesta via. Aquesta 
restricció del trànsit i de 
l’estacionament també 
afectarà els carrers adja-
cents i implicarà canvis 

Talls al Passeig de l’Estació i 
canvis de sentit de la
circulació durant les obres

Obres al Passeig de l’Estació

Els talls i els canvis 
de circulació per les 
obres duraran un
parell de setmanes 
com a màxim

en la circulació.
 Les obres en aquest 
tram han començat 
aquesta  setmana i 
permetran acabar el 
pas elevat situat a 
l’encreuament entre 
el Passeig i el carrer 
Doctor Fleming (en 
el vial direcció riu ja 
està acabat). L’objec-
tiu d’aquesta actuació 
és millorar la segure-
tat en aquest punt, tot 
obligant als vehicles 
a reduir la velocitat i 
donant una major pre-
ferència als vianants.
 A ix í  m ate ix ,  en 
aquest encreuament es 
col·locaran unes pilo-
nes retràctils al límit de 
l’espai central perquè 
en cas d’urgència hi 
puguin passar vehicles.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-------------------------------------
E S  N E C E S S I T A 
cambrer/a i ajudant/a 
de cuina. Enviar C.V. 
amb foto  recent  a 
l’Apartat de correus, 70 
de Balaguer.
-------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes i 
altres esdeveniments. 
Àmplia experiència en 
el sector audiovisu-
al. Pressupost sense 
compromís. Interessats 
contactar amb Dani 
Arregui. Tel.:686774086 
(daniaso@gmail.com).
-------------------------------------
SE OFRECE chica res-
ponsable y seria, para 
limpiar hogares o es-
caleras, planchar, fre-
gar platos (en fin de 
semana). Con buenas 
referencias. Razón: 
642428457.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS i 
reformes Germans Vi-
dal Guardiola, 27 anys 
d’experiència. Teulades, 
banys, façanes, comu-
nitats, granges, magat-
zems, cases antigues. 
Reformes en general. 
Preu econòmic. Telèfon 
d’informació i pressu-
postos: 690921832.
-------------------------------------
CLASSES d’anglès, 
primària i ESO. Raó: 
647185846.
-------------------------------------

PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa. Per a particu-
lars o grups organitzats. 
Raó: 650422582.
-------------------------------------
ES TRASPASSA llicèn-
cia de taxi de Balaguer, 
amb cartera de clients. 
Bon preu. Oportunitat 
d’assegurar-te un lloc 
de treball fix i estable. 
Raó: 609382223.
-------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------
SE ALQUILA naves de 
400m2 i 250 m2 a la Rà-
pita. Razón teléfono: 
609939547.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona 
de Balaguer, al costat 
del col·legi Mont-roig, 
516 m2. Raó telèfon: 
676996765.
-------------------------------------
TRASPÀS DE CAFETE-
RIA chiquipark a Ba-
laguer, per no poder 
atendre. En ple funci-
onament. Facilitat de 
pago mensual. Raó: 
679606061.
-------------------------------------
LLOGUER de pis a Llei-
da, 1 o 2 habitacions, 
bona situació.  Raó 
telèfons: 615498563-
606199911.
-------------------------------------

ES TRASPASSA local 
amb llicència de disco-
teca a Balaguer. Raó: 
636432606.
-------------------------------------
LLOGUER/venda de 
pàrquings al c/ Barce-
lona, 72 i c/ St Jaume, 
2. Raó: 676116396.
-------------------------------------
NAU DE 950 m2, total-
ment equipada en llo-
guer al Polígon Indus-
trial Campllong. Raó: 
646987349.
-------------------------------------
VENDA o LLOGUER de 
pàrquings tancats al c/ 
Jaume Balmes, 11 de 
Balaguer. Raó telèfons: 
629310479-629715431.
-------------------------------------
ES LLOGA pisos i dú-
plex a Bellcaire d’Ur-
gell, d’obra nova. Molt 
econòmic. Raó telèfon: 
973450051 (Horari per 
trucar de 9 h del mati a 
13.30 h del migdia).
-------------------------------------
ES VEN pàrking tan-
cat al c/ Sanahuja, da-
vant Germanes Carme-
lites, primera planta. 
Interessats trucar al: 
666724096.
-------------------------------------
ES LLOGA habitació 
amb pis compartit a 
Barcelona. Molt ben 
situat, al costat de pa-
rada de bus i metro. 
Pàrquing opcional . 
Interessats trucar al: 
630018750.
-------------------------------------

GRAN OPORTUNI-
TAT, venta de pisos a 
Balaguer, c/ Dr. Fle-
ming, 48 m2, 3 hab. De 
particular a particular. 
Amb tots els serveis 
donats d’alta. Preu: 
18.000 e. Informació 
sense compromís al 
telèfon: 619804987.
-------------------------------------
HUERTO en venta en 
Balaguer. Con agua de 
riego y luz. Vallado. Tel.: 
629244164.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Bala-
guer, 2 hab., parquet, 
calefacció, cuina in-
dependent, moblat. 
Preu: 300 e/mes amb 
comunitat inclosa. Raó: 
615106741-656536347.
-------------------------------------
ES LLOGA 5è pis a Ba-
laguer, amb ascensor, 
4 hab., bany, lavabo 
i dos balcons exte-
riors, al c/ Sant Die-
go de California. Telf: 
973450564.
-------------------------------------
BUSCO HORT de llo-
guer, econòmic a Ba-
laguer o rodalies. Raó: 
620172472.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
V E N D A  D E  N O U S 
del país en diversos 
formats. Raó telèfon: 
696519351.
-------------------------------------

COMPRO: Segells, jo-
guines antigues, plo-
mes estilogràfiques, 
rellotges antics, cò-
mics i llibres antics, 
àlbums de cromos, mo-
nedes, bitllets, postals 
i fotos antigues.... Raó: 
676803205.
-----------------------------------
LEÑAS MORENO, ro-
ble, encina, almendro y 
olivo. A partir de 10 cén-
timos el quilo. Razón: 
622779668.
------------------------------------
SRA. MAYTE, viden-
cia y tarot, alta magia 
blanca. Consultas en 
Balaguer. Horas conve-
nidas. Tel.: 609135472.
-----------------------------------
ES TRENQUEN nous en 
petites i grans quanti-
tats. Interessats trucar 
al: 696519351.
------------------------------------
A N T I G U I TAT S  J M . 
Comprem antiguitats, 
buidem pisos vells, ca-
ses, trasters... Gratuï-
tament. Tel: 620172472.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Per anuncis en aques-
ta secció, us podeu 
adreçar a les nostres 
oficines al c/ Sant Llu-
ís 36 altell, trucar al 
973448273 o bé al web: 
revistagroc.com
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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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                                 “                                           feiners
07.41                                 “                                                diari
07.45                                 “                                           feiners
07.48                                “                    de dill. a div. feiners
07.55                                “                    dima. dimec, 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                                “                                             lectius
14.45                                “                    de dill. a div. feiners
15.15                                “                                            lectius
15.18 “                    de dill. a div. feiners
17.51         “                                                 diari
18.00  “                                                 diari
18.05  “                                                 diari
19.10 “                     de dill. a div. feiners
19.21     “                     diumenges i festius
09.50 SEU D’URGELL                                 diari
16.35    “                                                 diari
12.00      ALBESA                                 dissabte
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.50 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. feiners
16.35 “                                                  diari

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.10 PONTS            de dill. a div. feiners
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU               diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  dissabte i diumenge
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             diari
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                 “                    dissabte i diumenge
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  de dill. a div. feiners
12.50  diumenges i festius
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 lectius
16.00 diari
16.35 diari
18.30 lectius
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 21 de novembre a les 8 de la tarda del 28 de novembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de novembre a les 8 de la tarda del 5 de desembre ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 de desembre a les 8 de la tarda del 12 desembre CLAVER

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 446457
FUNERARIA SANT JOSEP          973 445786
                629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN                      973 446259
------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                 973 586005
------------------------------------------------------------------------
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 

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
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