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PORTADA
Fira de Santa Llúcia

 En aquestes dates, moltes poblacions de Catalunya 
celebren les seves fires i mercats de Nadal on trobar 
productes per decorar les cases durant les festes 
nadalenques. Alguns mercats són força antics amb una 
gran tradició i ofereixen també articles artesanals molt 
reconeguts. En aquestes fires hi trobarem pessebres, 
arbres de Nadal, productes de decoració, alimentació i 
altres productes que siguin suceptibles d’esser utilitzats 
durant les festes nadalenques que s’acosten.
 Si durant uns anys va decaure la confecció de 
pessebres, davant l’imperi de l’arbre de Nadal, sembla 
que en els darrers anys hi ha un retorn cap als pessebres, 
i no hi ha dubte que cada cop més les figures i diferents 
ornaments per la construcció d’aquests pessebres són 
més presents a les fires i mercats nadalencs. En la majoria 
d’aquests mercats, la joia de la corona és normalment el 
caganer, la figura estrella dels pessebres catalans, que 
data del segles XVII i XVIII i que simbolitza un home fent 
les seves necessitats. La figura s’ha personalitzat al llarg 
dels anys i la trobem en forma de personatges famosos.
 La comarca de la Noguera no és aliena a la celebració 
d’aquests mercats nadalencs, i aquest cap de setmana, en 
tenim tres per visitar.
 El divendres 6 de desembre Os de Balaguer celebra la 
Fira de les Aspres, amb Mercat d’Art i degustació de tot 
tipus de productes alimentaris de la població. La Fira de 
Santa Llúcia de Balaguer arriba el dissabte 7 de desembre  
coincidint amb el mercat setmanal dels dissabtes, i el 
diumenge 8 de desembre tancarà la Fira de productes 
artesans d’Àger. 

Mercats nadalencs

 S’acaba l’any Espriu. 
¿Un recital, en plena di-
àspora estiuenca, la mos-
tra, al passeig,  Espriu a 
l’àgora o una conferència, 
organitzada per la bibli-
oteca, són suficients per 
homenatjar, un dels poe-
tes amb més vigència que 
mai? Si enguany  el can-

tautor Raimon -l’any 1966 
enregistrà Cançons de la 
roda del temps, amb poe-
mes d’Espriu- ha rebut el 
XXIV premi comte Jaume 
d’Urgell, no hauria estat 
apropiat, també, atorgar, a 
ell, aquesta distinció? (Les 
bases  no parlen que no 
es pugui donar a títol pòs-
tum). ¿El certamen literari 
escolar Sant Jordi-2013 no 
hauria pogut contemplar, 
excepcionalment, la moda-
litat de poesia? ¿No hauria 

estat bé una vetllada literà-
ria en el carrer que porta el 
seu nom? ¿Per què el Cor-
rellengua no glossà, a la 
plaça del Mercadal, el po-
eta “salvador dels mots”? 
¿I algun casal, entitat o 
associació no hauria pogut 
aportar el seu granet?... ¿O 
és aquesta la millor mane-
ra de mantenir-nos “fidels, 
per sempre més, al servei 
d’aquest poble”? Un con-
sell: Llegiu-lo, encara que 
sigui a la intimitat.
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 Els Mossos d’Esqua-
dra han activat per 7è any 
consecutiu, la campa-
nya de Nadal mitjançant 
el Programa Operatiu 
Estacional Grèvol 2013-
2014. 
 Aquest programa 
operatiu està adreçat 
tant als comerciants com 
a la ciutadania en ge-
neral i s’estructura en 
dos períodes o fases de 
treball. A la primera fase, 
es realitza la presentació 
del programa mitjançant 
xerrades, reunions de tre-
ball, correus electrònics 
i repartiment de tríptics, 
en les quals es facilitaran 
consells de seguretat per 
prevenir els fets delic-
tius.
 A la segona fase, es 
duran a terme accions 

policials concretes de 
seguretat ciutadana diri-
gides als eixos i superfíci-
es comercials i empresa-
rials i a les celebracions 
típiques d’aquesta època 
de l’any.
 A més del conjunt 
d’accions que es porten a 
terme de manera habitu-
al, enguany s’afegirà un 
sistema de comunicació 
entre els comerciants de 
Balaguer i el cos de Mos-
sos d’Esquadra a través 
del whatsapp.

Comerciants i Mossos
d’Esquadra col·laboren per la 
seguretat de la ciutat

Caserna dels Mossos d’Esquadra

Els Mossos creen un 
sistema de
comunicació via
whatsapp per millorar 
la seguretat 

Un centenar de parades assistiran al 
Mercat de Santa Llúcia, el dia 7

 Balaguer acollirà el pro-
per dissabte 7 de desembre 
el tradicional mercat de 
Santa Llúcia.
 Gairebé un centenar 
de parades ompliran els 
carrers del centre històric 
en una fira que creix any 
rere any i que marca l’inici 
de la campanya de Nadal. 
També hi haurà espai per a 
la solidaritat i els infants.
 Tot  i  que es tracta 
d’una fira nadalenca, on 
el producte estrella són 
els dolços, el arbres, les 
figures del pessebre, els 
ornaments i l’artesania; 
comerciants i productors 

locals aprofiten per donar a 
conèixer els seus productes 
a través de degustacions, 
tallers i demostracions. Així 
doncs, de la mà del projecte 
Gustum i del Departament 
d’Agricultura, agricultors 
de la comarca faran tallers i 
oferiran degustacions d’oli, 
vi i carn de conill, entre 
altres productes al local de 

Mercat de Santa Llúcia

Creu Roja del carrer Pintor 
Borràs. A dos quarts d’onze 
del matí, coincidint amb 
l’obertura del trull de l’oli 
a càrrec de l’associació de 
Molins d’Oli de la Noguera, 
es farà la inauguració oficial 
de la fira a càrrec de les 
autoritats.
 Les parades s’ubicaran 
al carrer d’Avall, la plaça 
Sant Jaume, el  carrer 
l’Escala, la plaça del Pou, 
el carrer Major i els porxos 
de la plaça Mercadal. A 
banda, a la plaça del Pou, 
l’associació Dona Rural 
instal·larà un corral amb 
p o r c s ,  c o r d e r s ,  g a l l s 
d’indi, oques i gallines, tot 
recordant el tradicional 
mercat d’aviram que es feia 
en aquest indret pels volts 
de Nadal.
 La Fira romandrà oberta 
des de les 9,30 del matí fins 
a les 9 del vespre.

Mercat de Santa Llúcia

Els carrers del Centre 
Històric de Balaguer 
acolliran, un any més, el 
mercat nadalenc durant 
tot el dia
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Deixa’t envoltar per la pau i la 
tranquil.litat del Monestir de les 
Avellanes
El Monestir, que data del segle XII, està 
situat a les portes dels Aspres del Mont-
sec, Lleida, rodejat d'un entorn natural, 
cultural i patrimonial únic. Els visitants 
poden allotjar-se a la Hostatgeria Mo-
nàstica i conviure amb els germans de la 
comunitat, a la vegada que gaudeixen de 
la gastronomia tradicional de la Noguera 
al seu restaurant. Catalogat com a zona 
Starlight, és també un lloc ideal per a l'ob-
servació astronòmica; i durant el dia, es 
pot gaudir del paisatge caminant per un 
gran nombre de rutes de senderisme i 
BTT o practicant el caiac. Més info:
http://www.monestirdelesavellanes.com/

Experimenta amb mil i una
possibilitats per què
Barcelona és molt més!
A prop de Barcelona trobaràs mil fórmu-
les per gaudir d’un merescut parèntesis a 
l’atrafegada vida quotidiana. Viu l’emoció 
de les festes populars, col·lecciona mo-
ments especials en família o fent passe-
jades romàntiques amb la teva parella. 
Aprofita per visitar un museu, sopar en 
un restaurant amb estrella, practicar el 
teu esport favorit, fer un tast de vins, visi-
tar un santuari o penjar-te la motxilla i re-
córrer els boscos i les muntanyes d’algun 
dels setze parcs i espais naturals situats 
al voltant de la ciutat de Barcelona. Més 
info: www.barcelonaesmoltmes.com/
agenda

Pedaleja per la Ruta del vi de 
l’Empordà de la mà de
Cicloturisme
Aquesta ruta en bicicleta permet conèi-
xer la regió de més producció de vi amb 
denominació d’origen Empordà: l’Alt Em-
pordà. Aquesta zona concentra la major 
àrea de vinya i producció de vi amb un 
gran nombre de cellers. La ruta, que in-
clou dos dies de pedalada i dues nits, és 
circular i comença i acaba a Figueres, 
ciutat que compta amb un gran patrimoni 
cultural i artístic. En la ruta hi ha incloses 
dues visites a cellers i degustació.
Més info: www.cicloturisme.com
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L’Associació de Comerciants Balaguer 
2021 presenta la campanya de Nadal

 Les balaguerines i 
balaguerins (tant d’ori-
gen com d’adopció) que 
van néixer l’any 1963 
van celebrar el seu 50è 
aniversari el passat dis-
sabte, 23 de novembre. 
Després d’un esmorzar, 
van realitzar visites al 

Museu de l’Or, al Museu 
de la Noguera, i a l’Arxiu, 
i van ser rebuts per l’al-
calde de la ciutat, i van 
acabar amb un sopar al 
Restaurant del Santuari 
del Sant Crist i una ses-
sió de discoteca amb 
música dels anys 70 i 80.

Els nascuts l’any 1963,
celebren el seu 50 aniversari

Nascuts l’any 1963

Associació de comerciants Balaguer 2021

 L’Associació de Comer-
ciants de Balaguer , Bala-
guer Comercial 2021, ha 
presentat la Campanya 
de Nadal que es portarà a 
terme enguany :  “Aquest 
Nadal la rasquem !!!”
 Des de l’Associació 
es pretén dinamitzar el 
comerç i alhora fidelitzar 
els clients sota el concepte 
de «Balaguer, Comerç de 
Proximitat». 
 Els comerciants oferiran 
3.000 euros en rasques als 
seus clients que facin una 
compra mínima en els 
establiments associats, 
juntament amb els rasques 
se’ls oferirà un flyer on 
hi haurà l’agenda de les 
diferents actuacions que 
realitzarà l ’Associació 
durant la campanya així 
com les bases d’aquesta.

Repartiran tres mil euros a través d’una campanya 
de rasques que oferiran els establiments associats i 
el sorteig d’una compra de 240 euros
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Obres de reparació pel trencament d’una 
canonada al camí de l’Horta d’Amunt

 L’Ajuntament de Bala-
guer ha reparat aquesta 
setmana un esvoranc al 
camí de l’Horta d’Amunt 
després que s’esfondrés a 
causa del trencament d’una 
canonada que el creua per 
sota.
 La reparació va obligar a 
tallar parcialment aquesta 
via rural, usat bàsicament 
per propietaris de finques, 
granges i alguna torre o ma-
sia, donant pas alternatiu 
als vehicles.Obres al camí de l’Horta d’Amunt

Adequació del solar del carrer Les
Escoles com a pàrquing i zona verda
 L’Ajuntament de Bala-
guer ha iniciat les obres 
d’adequació del solar ubicat 
entre els carrers Les Escoles 
i Joan Fuster, davant de la 
residència Comtes d’Urgell 
i proper al col·legi Gaspar de 
Portolà i a la llar d’infants Els 
Putxinel·lis.
 Aquesta actuació perme-
trà reconvertir els terrenys en 
un pàrquing de 112 places 
d’estacionament gratuït, una 
zona verda, una àrea d’esbar-
jo amb arbres, bancs i pistes 
de petanca.
 Els treballs han comen-
çat per l’arranjament de vore-
res, l’instal·lació d’enllume-
nat i un sistema de drenatge 

Obres del solar del carrer Les Escoles

 El passat divendres, 
22 de novembre, Antoni 
Castellà Clavé, Secretari 
d’Universitats i Recerca 
del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement 
de la Generalitat de Ca-
talunya, va dur a terme 
la conferència titulada 
«La Catalunya del co-
neixement», organitza-
da per Centre d’Estudis 
Pla d’Urgell, a les instal-
lacions de Teixidó Asso-
ciats a Balaguer.
 A n t o n i  C a s t e l l à 

Conferència “La Catalunya del 
Coneixement”, a càrrec de del 
Sr. Antoni Castellà

Taula de ponents de la conferència

La conferència va 
córrer a càrrec
d’Antoni Castellà,
Secretari
d’Universitats

va incidir  en el  fet 
que,  davant la crisi 
econòmica global en 
què ens trobem, amb 
una alta volatilitat del 
mercats, no tots els 
sector sobreviuran: n’hi 
haurà que en sortiran 
reforçat i d’altres que 
desapare ixeran.  En 
aquest  context  tan 
inestable el  que és 
segur és que sobreviuen 
i  c r e i x e n  a q u e l l s 
s e c t o r s  i n t e n s i u s 
e n  c o n e i x e m e n t ,  i 
Catalunya té el potencial 
per esdevenir el pol 
de coneixement més 
i m p o r t a n t  d e l  s u d 
d’Europa.
 El públic assistent van 
fer un valorament molt 
positiu de les paraules 
del conferenciant.

i recollida d’aigües pluvials, 
així com la supressió de 
barreres arquitectòniques.
 Aquestes obres d’ac-
tuació, donen resposta  a 

la llarga reivindicació dels 
usuaris de la residència i de 
la comunitat educativa, que 
des de fa temps reclamaven 
l’adequació d’aquest solar.

www.revistagroc.com
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Creu Roja inicia la campanya “Cap
infant fora de joc: ara jugues tú!!”

 La crisi econòmica ha 
incrementat les desigual-
tats socials i la manca de 
recursos de moltes famílies.                                    
Per aquesta raó, Creu Roja, 
llença com cada any per 
aquestes dates la campanya 
de recollida de joguines que 
sota el lema: «Cap infant 
fora de joc: ara jugues tu!!»  
vol arribar a un gran nombre 
de famílies en situació de 
vulnerabilitat i demana la 
col·laboració de tothom 
mitjançant  formes diferents 
com són aportant joguines 
noves, sense embolicar, 
dipositant-les directament 
a les caixes que trobareu 
als comerços de joguines 
de Balaguer com: Joguines 
Adell i  Jar Toys, al carrer 
Urgell  i Kukut Sant Agustin 
carrer Sanaüja,   fins al 3 
de gener, al local de Creu 

Es recolliran joguines al parc de Nadal

Campanya de recollida de joguines noves per als 
nens i nenes de famílies amb manca de recursos de 
cara a les properes festes nadalenques

Roja del carrer Pintor 
Borràs n. 6 de Balaguer de 
17 a 19.30 h.  fins el 20 de 
desembre; a la Biblioteca 
Municipal de Margarida 
de Monferrat fins al 3 de 
gener, al Teatre Municipal 
el dia de la representació 
dels Pastorets el 21 i 22 
de desembre a les 19h; al 
Parc de Nadal de Balaguer  
durant els matins a les 
taules de manualitats on es 
troben ubicats els voluntaris 
i voluntàries de Creu Roja 
Joventut, o col·laborant  

comprant algun objecte del 
Projecte Avis Solidaris de 
les residències de gent gran 
el 27 de novembre al mercat 
de Ponts. L’1 de desembre al 
mercat d’Artesa de Segre. El  
7 de desembre al mercat de 
Santa Llúcia de Balaguer. El  
13 de desembre al mercat 
d’Os de Balaguer i el 20 de 
desembre a Algerri. Un petit 
esforç per a que els més 
menuts no es quedin sense 
una cosa tant important 
com l’alegria d’obrir un 
regal en aquestes dates.

La biblioteca és un punt de recollida
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Alumnes de secundària de l’Escola Pia 
fan un taller contra la violència de gènere 

 Durant el passat mes de 
novembre els alumnes de 
secundària de l’Escola Pia 
de Balaguer van assistir al 
taller organitzat pel  Servei 
d’Atenció i Informació a 
les Dones del  Consell 
Comarcal de la Noguera 
c o n j u n t a m e n t  a m b 
l’Ajuntament de Balaguer. 
 Amb aquesta activitat 
q u e  v a n  t r e b a l l a r  a 
l’escola, es pretenia la 
sensibilització i detecció 
de relacions abusives i 
de violència a través de 
l’anàlisi dels estereotips i 
rols de gènere presents en 
els contes, entre els més 
joves.Alumnes de l’Escola Pia

Mà Oberta torna per Nadal amb
l’activitat de l’”Operació Moneda”
 El programa Mà Oberta, 
torna, el proper 7 de desembre 
amb la tradicional “Operació 
Moneda”, juntament amb 
Càritas Balaguer, des de les 9 
del matí fins a la 1 del migdia, 
al Passatge Gaspar de Portolà, 
que dóna entrada a la Plaça 
Mercadal, aprofitant el mercat 
setmanal. Els organitzadors, 
que lliuraran tot el que 
recaptin a les famílies més 
necessitades de la ciutat, 
esperen la col·laboració dels 
balaguerins i comarcans en 
aquesta activitat.

El taller estava organitzat pel Servei d’Atenció i
Informació a les Dones del Consell Comarcal

Operació Moneda de l’any passat

 El casal de gent gran 
de Balaguer va retre ho-
menatge el passat dis-
sabte als usuaris que 
enguany compleixen 85 
anys. A l’acte hi van as-
sistir representants de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
dels Serveis territorials de 
Benestar i Família a Llei-
da, del Consell Comarcal 
de la Noguera i el presi-
dent de l’Associació de 
gent gran, Ismael Orús.
 L’ h o m e n a t g e  v a 

a r r a n c a r  a m b  u n a 
actuació del grup coral 
del casal i  amb una 
pet i ta  ret rospect iva 
fotogràfica a la seva vida. 
Posteriorment, se’ls hi 
va entregar un obsequi i 
es va fer un berenar amb 
les seves famílies. Els 
homenatjats d’aquest any 
van ser Pepito Alòs, Pilar 
Cantons, Isabel Cervera, 
Lola Cruz, Martí Faura, 
Miquel Fontova, Joan 
Franquet i Lourdes Sans.

El Casal de la Gent Gran va
retre homenatge als que
enguany fan 85 anys

Homenatge als usuaris de 85 anys del Casal



9<<P U B L I C I T A T



10 >> C O M A R C A

El 8 de desembre arriba la Fira d’Àger 
de productes artesans i del Montsec 

 Àger celebrarà el proper 
diumenge 8 de desembre, 
una nova edició de la seva 
Fira artesana.
 Enguany arriba a la seva 
XVII edició, amb la ple-
na ocupació d’expositors 
de tots aquells elements 
artesans, basicament ali-
mentaris, però també orna-
ments de Nadal i tot tipus 
de productes dels artesans 
vinguts d’arreu de Catalu-
nya, de cara a les properes 
festes de Nadal.
 La Fira obrirà les seves 
portes a les 10 del matí,  i a 
partir de les 11 hores tindrà 
lloc la inauguració oficial 

de la Fira d’Àger amb l’as-
sistència de les autoritats 
locals i comarcals.
 A partir de les 11,30 
del matí hi haurà un taller 
de circ amb la companyia 
Desastrosus Cirkus amb 
trapeci, monocicles, bola 
d’equilibris i malabars. 
 Els milers de visitants 
que cada any assisteixen 

Fira d’Àger

a la seva cita amb la Fira 
artesana d’Àger, durant 
tot el matí, podran visitar 
l’antiga farmàcia Montardit, 
així com gaudir de la Mostra 
d’antics oficis artesans que 
com cada any es celebrarà 
als carrers i places de la 
població.
 També cal recordar que 
des de les 11 i fins a les 13 
hores, els visitants podran 
visitar la Col·legiata d’Àger, 
amb una Jornada de Portes 
Obertes, i amb visites guia-
des al monument.
 Cal recordar que els dies 
6,7 i 8 de desembre, i a les 
11, les 12 i la 1 del migdia, 
també hi haurà visites guia-
des, a la Col·legiata d’Àger.
 La Fira tancarà les seves 
portes als visitants a partir 
de les 14,30 hores.
 Àger s’avança i celebra 
un parell d’activitats el dis-
sabte dia 7.

Fira d’Àger

Com cada any i durant 
tot el matí, els assistents 
podran gaudir de la 
Mostra d’antics oficis al 
carrer

 Els actes de la Fira, 
ja començaran el dis-
sabte, 7 de desembre, 
a partir de les 18.30 h., 
amb el Kabaret literari, 
“Vetllada poètica del 
Porcell” amb la presèn-
cia de diferents poetes. 
Acabarà l’acte amb la 
Companyia de Dansa 
Contemporània Aixo-
pluc, amb l’espectacle 

Esbós.
 A partir de les 12 de 
la nit, i al local social hi 
haurà molta rumba i gar-
rotins a càrrec del grup 
“El último bodeguín”, i 
en acabar aquesta sessió 
musical, continuarà la 
festa amb gresca i mú-
sica, tot organitzat per 
l’Associació de jovent 
d’Àger.

Kabaret literari i un
espectacle de dansa i rumba 
el dissabte 7 a Àger

Col·legiata d’Àger
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Famílies d’Albesa i Térmens promouen 
l’exercici físic i l’alimentació saludable

 Un total de 9 famílies 
d’Albesa i 15 de Térmens 
participen en el programa 
Nereu, que promou l’exercici 
físic i l’alimentació saludable 
entre infants i joves de 6 a 12 
anys amb sobrepès i amb 
hàbits sedentaris. El programa, 
finançat per la Diputació de 
Lleida, es desenvoluparà 
des de novembre fins al juny 
setmanalment, dilluns a 
Albesa i divendres a Térmens, 
impartides per personal sanitari 
especialista.Programa Nereu a Térmens i Albesa

Exposició de playmòbils a Algerri, els 
propers dies 7 i 8 a favor de la Marató
 Per tercer any consecutiu 
i després del gran èxit de l’any 
passat, Algerri celebrarà 
els propers dies 7 i 8 de 
desembre una exposició de 
Playmobils en benefici de La 
Marató de TV3. Organitzada 
per l’Ajuntament d’Algerri 
i amb la col·laboració de 
l’associació sense ànim 
de lucre Somosclicks. 
L’exposició contarà amb onze 
diorames de dimensions 
d’entre 3,5 m2 i  16 m2, 
procedents de col·leccions 
particulars.

Exposició a Algerri

 Des de l’any 2007, a 
tots els municipis de la 
Noguera està implanta-
da la recollida selectiva 
de paper i cartró, vidre, 
envasos lleugers i fracció 
orgànica.
 Després de les dife-
rents campanyes d’in-
formació i sensibilitza-
ció ciutadana sobre la 
recollida selectiva que 
ha dut a terme el Consell 

Comarcal de la Noguera, 
a dia d’avui es pot consi-
derar totalment consoli-
dada als 30 municipis de 
la comarca.
 Amb l’objectiu de mi-
llorar el servei el Consell 
torna a posar en marxa 
un altra campanya in-
formativa, finançada per 
Ecoembes i Ecovidrio: 
«Tot un gest en benefici 
de tothom».

Nova campanya del Consell
per la recollida selectiva

Recollida selectiva
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El dia 6, Os de Balaguer acull la IV Fira 
de les Aspres i el Mercadet d’art

 L’Ajuntament d’Algerri, 
el Grup de Recerca Conso-
lidat en Estudis Medievals 
«Espai, Poder i Cultura» de 
la Universitat de Lleida, i Pa-
gès Editors, van presentar el 
22 de novembre el 5è volum 
de la Col·lecció Agira, espe-
cialitzada en arqueologia 
medieval. La nova publica-

ció Arqueologia medieval. 
Recerca Avançada en Ar-
queologia Medieval recull 
les actes del cinquè Curs 
Internacional d’Arqueolo-
gia Medieval, així com, dos 
innovadors estudis sobre el 
període islàmic, presentats 
per José Cristobal Carvajal 
i Miguel Ángel Bru.

Algerri presenta el 5è volum 
de la col·lecció Agira

Presentació del llibre de la col·lecció Agira

Os de Balaguer

 El proper divendres 6 de 
desembre, Os de Balaguer 
acull la quarta edició de la 
Fira de Les Aspres.
 La fira es celebrarà du-
rant tot el mati, i oferirà 
moltes activitats com són 
una tirada de bitlles; una 
visita al castell; passejades 
amb ponis; un mercadet 
d’art amb parades d’artistes 
i cuita de rakú; exposició 
de nius i manualitats a 
Sant Antoni; jocs de fusta i 
una degustació dels molts 
productes alimentaris arte-
sans que es fan en aquesta 
localitat de la comarca de la 
Noguera.
 El mercadet d’art es 
situarà als peus del castell, 
on també es farà la cuita de 
Raku, una tècnica japonesa, 
on els visitants també ho 
podran fer.

Durant tot el mati del divendres, Os de Balaguer
oferirà vàries activitats als visitants, des de
passejades amb ponis, com una exposició d’art
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L’Espai Orígens treballa per ser seu d’un 
campus de prehistòria de la UAB

 Una vegada més, el 
municipi de Les Avella-
nes i Santa Linya es va 
sumar, el dissabte dia 23 
de novembre, als actes 
per commemorar el dia 
internacional contra la 
violència de gènere. Va 
realitzar un taller de sen-

sibilització en igualtat i 
prevenció en violència 
de gènere a càrrec de 
Vanessa Gesa, tècnica 
del SIAD del Consell 
Comarcal de la Noguera 
i alhora es va poder vi-
sitar l’exposició “Dones 
grans, grans dones”.

Les Avellanes amb el Dia
contra la violència de gènere

Actes contra la violència de gènere

Visita d’alumnes universitaris

 L’associació de Recerca 
i Difusió del Patrimoni His-
tòric, que gestiona l’Espai 
Orígens situat a Camara-
sa, vol aconseguir que les 
instal·lacions s’integrin dins 
un futur campus especia-
litzat en temes de prehis-
tòria -de nova creació- de 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona. El president 
de l’entitat i catedràtic de 
Prehistòria de la UAB, Ra-
fael Mora, ha explicat que 
l’objectiu és «formalitzar el 
treball que duu a terme a la 
zona el laboratori del Cen-
tre d’Estudis del Patrimoni 
Arqueològic de la Prehistò-
ria». 
 Una vuitantena d’alum-
nes de primer curs del grau 
d’Història de l’Autònoma 
van participar en diferents 
tallers.

Una vuitantena d’alumnes d’història de la Universitat 
Autònoma de Barcelona van practicar diferents
tallers a l’Espai Orígens
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Crisi Perpètua presentà la seva darrera 
obra “Femení Plural” al Teatre 

 L a  c o m p a n y i a  d e 
comèdies Crisi Perpètua va 
estrenar el passat dissabte 23 
de novembre, l’obra ‘Femení 
Plural’, una obra que dóna 
una visió desacomplexada 
del món de la dona. La bona 
acollida del públic es va 
posar de manifest no només 
amb els forts aplaudiments 
que van aconseguir arrencar 
les quatre actrius, sinó també 
en el fet que la companyia va 
tancar dos contractes al final 
de l’actuació.
 L’obra estava interpretada 
per Carme Alòs, Àngels 
Armengol, Carme Brusau 
i Anna Núñez i dirigida per 
Rafel Molina.Obra “Femení Plural”

L’Ajuntament de Balaguer impulsa el 
projecte “Educar en família”
 Implicar les famílies no 
només en l’educació dels 
seus fills i filles, sinó en el 
projecte educatiu de la ciutat. 
Aquest és un dels objectius 
del programa Educar en 
famí l ia ,  impulsat  per 
l’Ajuntament de Balaguer, 
la Biblioteca Margarida 
de Montferrat i l’ABS de 
Balaguer, per dissenyar i 
aglutinar totes les activitats 
adreçades a pares i mares 
amb infants i joves de 0 a 17 
anys en un única proposta.

En motiu dels actes commemoratius del Dia
Internacional contra la violència de Gènere

Presentació del projecte

 El passat dissabte 
16 de novembre es va 
celebrar un any més el 
concert pop-gospel amb 
Balaguer Music al Teatre 
Municipal.
 En la seva 11ena edi-
ció del concert, va tenir 
una gran acceptació i 
una assistència massiva.
 L’església Cristiana 
Paraula de Fe, va que-

dar molt content de la 
rebuda un any més, pel 
suport rebut, ja que es 
va poder viure en tot mo-
ment d’un molt bon am-
bient per part del públic 
assistent que va cantar i 
disfrutar en tot moment, 
del gran repertori del 
grup, amb cançons ple-
nes de vida i esperança 
adreçades a tothom.

Gran assistència de públic en 
el concert de Balaguer Music

Concert de Balaguer Music al Teatre
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 La Biblioteca Marga-
rita de Montferrat orga-
nitza un taller per a pa-
res i mares que vulguin, 
mitjançant la música, 
millorar la comunicació 
afectiva i el vincle amb el 
nadó, a càrrec de Maria 
Josep Besson. 
 L a  m ú s i c a ,  l e s 
c a n ç o n s ,  e l s  s o n s , 
els ritmes... són eines 
b à s i q u e s  p e r  a  l a 
comunicació afectiva. La 
veu de la mare, parlada i 
cantada es decisiva en 
el desenvolupament del 

La Biblioteca de Balaguer 
organitza un taller de
musicoteràpia per a nadons

Musicoteràpia a la Biblioteca

El taller per a pares i 
mares correrà a
càrrec de la
musicoterapèuta 
Maria Josep Besson

L’Associació Grup d’Art4 ret homenatge 
a la soprano Victòria dels Àngels

 L’Associació Cultural 
Grup d’Art4 va retre el 
passat 1 de desembre, un 
homenatge a la soprano 
Victòria dels Àngels (1923-
2005), amb la projecció del
documental ‘Brava Victò-
ria”, de la periodista Maria 
Gorgues, i la presentació del 
llibre ‘La carrera de Victòria 
dels Àngels’, de Manuel 
Capdevila. A continuació, 
el musicòleg Miquel Peralta 
va oferir la conferència ‘Vic-
tòria dels Àngels, el diàleg 
amb les muses’.
 L’acte va comptar amb 
la presència d’Helena Mora, 
presidenta de la Fundació 
Victòria dels Àngels.Homenatge a Victòria dels Àngels

Concert dels guanyadors del Concurs
Internacional de cant líric Germans Pla
 L‘Associació Cultural 
Grup d’Art4 de Balaguer 
organitza el concert de 
guanyadors del Concurs 
Internacional de cant líric 
«Germans Pla, Ciutat de 
Balaguer», el diumenge 8 
a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal de Balaguer.
 A part, fins el dia 22 
de desembre resta oberta 
a la seva sala de la Plaça 
Mercadal, 46, una exposició 
de ceràmica de dues artistes, 
Montse Llanas i la Roser Oter.

Amb la projecció del documental “Brava Victòria” i 
la conferència “La carrera de Victòria dels Àngels”

Guanyadora del sorteig d’un quadre el dia de l’inauguració

nen.
 Els objectius del Taller 
són el fomentar la relació 
sonora, motriu i musical 
entre el nadó i el/la pare/
mare; proporcionar eines 
musicals senzil les i 
útils per desenvolupar 
el  v incle emocional 
amb el bebè, explorant 
els canals d’expressió 
musical, afavorint el 
joc musical en la vida 
quotidiana, practicant 
el repertori i adquirint 
n o u s  r e c u r s o s 
musicals;  est imular 
el  desenvolupament 
del nen a través de la 
música; potenciar la veu 
com a primer i primordial 
element bàsic en la 
comunicació afectiva 
entre l’adult i el bebè, i 
divertir-se i  passar-s’ho 
bé.



16 >>

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

Indesinenter
La nena

Cada mínim tros 
-mil·límetre quadrat- 
de la pell que et vesteix 
i tot el que tu ets,
com bella arquitectura 
de rigor estilístic,
em té bocabadat. 
Sentint com si vinguessis
del món d’un antic somni,
t’instal·les fins al lloc 
precís del meu cervell, 
on hi ha les emocions 
i amb elles dialogues. 
L’abraçada, -diuen- 
conté tot el millor 
d’allò que ens fa com som.
Si tinc el teu abraç,
reboniqueta,
vet aquí el perquè
ara escric de dalt a baix,
aquest vers tot ell sencer,
per a tu, petita meva.

L E C T U R A

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La jove russa Vàlia i 
el marine nord-americà 
Bill mantenen una relació 
amorosa que el 1945, 
amb la fi de la guerra, 
s’estronca sobtadament. 
Bill desapareix sense 
donar cap explicació i, 
més endavant, Vàlia és 
acusada d’espionatge per 
les autoritats soviètiques. 
Separada de la mare i de 
la filla de dos anys, Vàlia 
busca forces en l’amistat 
amb altres preses i en 
la pràctica del teatre per 
suportar tants anys al gulag. 
Quan finalment recupera la 
llibertat, toparà amb una filla 
que amb prou feines coneix, 
i amb Bill, ara un científic 
reconegut als Estats Units. 
La nit de Vàlia és la història 
dramàtica i esperançada 
d’un gran amor enfrontat a 
les adversitats de la Història.

Llocs que no surten 
als mapes
Autor: Berta Noy
Gènere: Novel·la

 Al funeral del seu 
amant, la Clàudia recorda 
com va conèixer l’Eliott 
més de vint anys enrere, 
sent ella una adolescent. 
Malgrat la diferència 
d’edat que els separava, 
la Clàudia i l’Eliott es van 
veure arrossegats per 
una passió tan intensa 
com destructiva. Quan 
dues dècades després es 
retroben per casualitat, 
la Clàudia viu una vida 
feliç amb un altre home. 
Però fins on pot arribar 
l ’ ombra  de l  p r imer 
amor? Pot arrossegar-
ho tot com un riu que 
es desborda? Només 
s’estima de veritat una 
sola vegada? En aquesta 
novel·la l’amor perdura 
malgrat el temps i la 
distància, més enllà de 
la seva pròpia ombra.

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

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

La nit de Vàlia
Autor: Monika Zgustová
Gènere: Novel·la

 En aquesta versió no 
trobem a una Caputxeta 
que es deixa enganyar pel 
llop, ni un llop àgil i ràpid, 
no, en aquesta versió la 
Caputxeta és molt i molt 
forta, tant que és capaç 
de carregar amb un cistell 
ple de remeis, menjars i 
fruites per l’avia, un cistell 
que aguanta només amb 
el dit índex... en canvi el 
llop té una panxa molt 
gran,  mala vista...  Una 
versió molt moderna i 
amb final encara més 
sorprenent! 
 Des  d ’aquest  any 
p o d e m  e x p l i c a r  e l s 
contes clàssics d’una 
altra manera gràcies 
a la nova col·lecció de 
l’editorial Baula: Contes 
desexplicats, que dóna 
una nova visió als contes 
tradicionals.

La Caputxeta forçuda
Autor: Vivm del Cuentu
Gènere: Infantil (+6)
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................32
2. Viladecans ...............26
3. Horta.........................22
4. Torreforta .................21
5. El Catllar ..................21
6. VIlanova ...................20
7. marianao Poblet .....19
8. Torredembarra(-1) ...19
9. Tàrrega(-1)  ..............18
10. Tecnofutbol ............16
11. Amposta .................16
12. Igualada .................15
13. Balaguer  .............. 15
14. Almacelles .............13
15. Andorra (-1) ...........11
16. Jesús i Maria(-1)  ..10
17. Vista Alegre ...........10
18. Alpicat ......................8

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

    Els gols d’Isaac So-
lanes i d’Iban Parra da-
vant el Torredembarra 
no van ser suficients 
per poder sumar cap 
punt davant l’equip 
tarragoní, el passat 24 
de novembre.

El Balaguer necessita reaccionar
després de quatre derrotes consecutives
FUTBOL>> Els
balaguerins no han 
sumat cap punt en les 
darreres quatre jornades 
i han caigut fins al 13è 
lloc de la taula

24/11/2013

BALAGUER 2
TORREDEMBARRA 3

 Quatre derrotes conse-
cutives han situat l’equip 
que entrena Joan Roca a 
la part baixa de la classifi-
cació. Després de perdre 
a casa amb l’Igualada i al 
camp del líder el Martinenc, 
els balaguerins han per-
dut els dos darrers partits 

tres punts.
 El passat diumenge, 
l’Amposta no va donar opci-
ons amb dos gols dels que 
s’anomenen psicològics, 
en el darrer minut de la 
primera part i al minut 2 de 
la represa.
 El proper diumenge, 15 
de desembre, els homes en-
trenats pel tècnic Joan Roca 
s’enfrontaran al Torreforta, 
equip que ocupa actual-
ment la quarta posició de 
la taula, abans de visitar 
el camp del Tàrrega, en el 
segon derbi lleidatà de la 
temporada.
 El descans d’aquest cap 
de setmana de la Puríssima 
ha d’anar bé al Balaguer 
per capgirar la dinàmica 
negativa de l’equip i arribar 
a una recuperació. 

davant el Torredembarra i 
l’Amposta.
 En el partit davant el Tor-
redembarra, els balaguerins 
van merèixer millor resultat, 
ja que van dominar el joc, 
però els visitants van apro-
fitar tres paraules a pilota 
parada, per emportar-se els 

Pau Solanes lluitant una pilota

01/12/2013

AMPOSTA 2
BALAGUER 0

Andreu Martínez, supera un jugador del Torredembarra

Isaac Solanes

Propers encontres

15/12/2013 --  12’15 h
Camp Municipal Balaguer

Balaguer | Torreforta
-------------------------------------

22/12/2013  --  12 h
Camp  Municipal de Tàrrega

Tàrrega| Balaguer
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 L’equip de la Noguera 
que dirigeix Enric Far-
reny i Carme Cornet, 
han pres la decisió de 
despullar-se per poder 
afrontar les despeses 
per competir a la màxima 
lliga Catalana, la Lliga 
nacional Femenina.
 L’any 2010 i  2011 
aquest equip ja havia 
confeccionat el calendari 
despullant-se i en base 
els bons resultats i la 
bona resposta de la 
gent col·laborant amb la 
compra dels calendaris, 

L’equip femení de futbol sala 
es despulla en un calendari 
per recaptar fons

Calendari de l’equip femení de futbol sala

FUTBOL SALA>> Els 
calendaris es venen 
a 8 E amb la finalitat 
de recaptar fons per 
la temporada

L’equip sènior femení del C.B. Balaguer 
continua líder imbatut

 L’equip sènior femení 
de l  C .B .  Ba laguer  va 
guanyar a la pista del Calaf 
per 37-48 en un mal partit de 
les balaguerines, tot i que 
no van passar problemes 
per emportar-se la victòria. 
El passat dissabte van 
rebre al Cornellà, un dels 
favorits de la categoria, i 
també el van guanyar per 
un clar 69-51, continuant 
líders imbatudes després 
d’onze jornades jugades en 
aquesta temporada.
 D’altra banda, el sènior 
masculí, després de guanyar 
a casa davant el Cerdanyola, 
ha escalat posicions a la 
taula classificatòria.Sènior femení del C.B. Balaguer

El C.F.S. Balaguer Cristec perd a la pista 
del líder, l’Altafulla per 8 gols a 5
FUTBOL SALA>> Tot i 
que els balaguerins es van 
posar 0-2 al minut 5 de partit, 
amb dos gols de Tarroja, la 
reacció local no es va fer 
esperar i en quatre minuts van 
capgirar el partit amb 3 gols. 
Valero empatava al 19, però 
l’Altafulla marxava al descans 
amb un 4-3 favorable. Vuit 
minuts fatídics a la represa 
van col·locar els locals amb 
un clar 8-3 que només va 
poder maquillar Jordi Valero 
amb dos gols en els darrers 
minuts.

BÀSQUET>> Les balaguerines han guanyat els onze 
partits que han disputat d’aquesta temporada

Club Futbol Sala Balaguer

han decidit de tornar a 
repetir aquest any 2014.
 S a l a  Z e p p e l i n 
Balaguer, patrocinador 
d ’ u n  d e l s  e q u i p s 
femenins del  Club 
Futbol Sala Balaguer, 
va cedir el seu local per 
fer la foto del calendari, 
col·laborant un cop 
més amb el futbol sala 
femení.
 L’equip composat 
p e r  j u g a d o r e s  d e 
Balaguer, Vallfogona 
de Balaguer  i Castelló 
de Farfanya, no vol 
renunciar a jugar a 
futbol sala per motius 
econòmics, ja que no 
tenen cap tipus de 
subvenció ni ajut, tots 
els diners que recapten 
són de col·laboradors 
de Balaguer i pobles del 
voltant.
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Més de vuit-centes dones van participar a 
la segona edició de la Cursa de la Dona

NATACIÓ>> Bons re-
sultats dels nedadors 
balaguerins en el Tro-
feu Màster de Saba-
dell, disputat el passat 
23 de novembre a les 
instal·lacions del C.N. 
Sabadell. 
 El CEN Balaguer va 

aconseguir com a re-
sultats més destacats 
femenins  en categoria  
+45, el tercer lloc de  
l’Imma Torné  en els 
1500 lliures,  i en cate-
goria +25 el tercer lloc 
de  Marc Auberni en la 
mateixa prova.

Bons resultats en el Trofeu 
Màster de Sabadell de natació

Imma Torné i Marc Auberni

Cursa de la Dona

 Més de 800 dones van 
prendre part en la segona 
Cursa de la Dona de Ba-
laguer, una prova que va 
servir per commemorar el 
Dia Internacional contra la 
Violència envers les Dones. 
Totes les participants van 
cobrir en poc més d’una 
hora el recorregut de 5 ki-
lòmetres, ja sigui corrent 
o caminant, però sobretot 
amb moltes ganes i bon 
humor. La cursa, amb ar-
ribada i sortida a la plaça 
Mercadal, va transcórrer 
per la canalització del riu i 
pels principals carrers de la 
ciutat.
 El grup Bandelpal de Ba-
laguer va estar l’encarregat 
de donar el tret de sortida 
amb una batukada i també 
al final de la cursa.

Van recórrer corrent o caminant una distància de 5 
quilòmetres per tal de commemorar el Dia
Internacional contra la violència envers les dones
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El CTT Balaguer Villart Logístic guanya 
al Valladolid i cau davant el Cartagena

 El Balaguer Villart Lo-
gístic va tornar a fer una 
altra exhibició en el seu 
encontre en que rebia a 
casa al Valladolid TM, al 
que va guanyar per 4 a 
1, i continua així la seva 
impressionant trajectò-
ria de sis victòries en els 
set encontres disputats 
aquesta temporada, ja que 
el passat dissabte 30 de 
novembre van perdre el 
seu primer partit davant 
les líders de la categoria, 
l’UCAM Cartagena, en un 
emocionant partit, en que 
les balaguerines van caure 
per 4-2.
 Davant el Valladolid, 
en el primer partit Tingting 
Wang es va desfer amb 
comoditat de Paula Velasco 
per 3 a 0 (11-3, 11-1, 11-3), 
mentre que al segon partit 

Anna Biscarri

TENNIS TAULA>> Les balaguerines continuen a la 
part alta de la classificació després sis victòries i 
una sola derrota davant el Cartagena

Yan Lan Li va fer el mateix 
resultat de 3 a 0 sobre María 
Ramírez (11-5, 11-6, 11-4). 
En el partit més disputat, 
Anna Biscarri va caure 
davant María González 
per 1 a 3 (12-14, 5-11, 11-9, 
11-13), en un partit marcat 
pels punts de sort que va 
obtenir la castellana en els 
moments claus.
 El  part i t  de dobles 
que va enfrontar Tingting 
Wang i Yan Lan Li amb 
Islam Moukafih i Paula 
Velasco va representar una 

altra contundent victòria 
catalana per 3 a 0 (11-4, 11-
2, 11-3). Finalment, Tingting 
Wang rematava la feina 
amb un altre inapel·lable 3 
a 0 davant María Ramírez 
(11-4, 11-3, 11-4), situant 
així el 4 a 1 definitiu al 
marcador general.
 Amb aquests resultats 
l e s  b a l a g u e r i n e s  e s 
mantenen en la tercera 
posició, per darrera del Vic 
i de l’UCAM Cartagena, 
actuals campiones de la 
lliga de Superdivisió.

Yan Lan Li
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 Molt bons resultats en 
la 2a Jornada de la Lliga 
Catalana Infantil i Aleví i 
el trofeu Tardor disputat 
el tercer cap de setmana 
de novembre a la piscina 
municipal de Balaguer 
amb més de 170 nedadors 
dels clubs de la província.
  En la Lliga Aleví tenim 
com a resultats destacats 
en categoria femenina 
la segona posició de la 
Sara Puigarnau en els 
200 braça i 100 esquena, 
l ’Aurembiaix Pifarré 
tercera en els 100 lliures, 

Bons resultats del Club
Natació Balaguer a la Lliga 
Catalana infantil i aleví

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> La
segona jornada de la 
Lliga Catalana es va 
disputar a la piscina 
municipal de Balaguer

El Check Systems Balaguer empata a 
dos gols a la pista del Mollet

 C h e c k  S y s t e m s 
Balaguer, treu un valuós 
punt de la pista del Mollet. 
 L e s  b a l a g u e r i n e s 
s’avancen al marcador 
al  minut 1 de part i t  i 
seguidament al minut 5 
tornen a marcar, amb els 
dos gols d’Olga Parisé, 
màxima golejadora de 
l’equip, anant al descans 
amb aquest resultat.
 Pensant que tenien el 
partit sentenciat, es van 
relaxar i al minut 9 de la 
segona part el Mollet marcà 
el seu primer gol, posant-se 
dins el partit i marcant el 
segon al minut 19, empatant 
el partit 2-2.Check Systems Balaguer

El CTT Balaguer guanya el Torneig
català femení de tennis taula a Reus
T E N N I S  T A U L A > > 
L’equip femení de tennis 
taula del Club de Balaguer 
va aconseguir la primera 
posició en el torneig català 
femení per edats celebrat a 
Reus.  Les jugadores Gemma 
Lladonosa i Vinyet Solans 
només van cedir un set al 
llarg de tota la competició. 
L’equip va guanyar tots els 
partits de dobles i la jugadora 
Gemma Lladonosa va 
guanyar tots els partits que 
va disputar.

FUTBOL SALA>> Les balaguerines van dominar el 
primer temps i es van deixar empatar a la represa

Gemma Lladonosa i Vinyet Solans

la Ramatoulaye Balde 
tercera en els 100 braça, 
la Sixela Gracia desena 
en els 100 lliures,  l’Ares 
Perera setena  en els 
200 braça, i molt bons 
resultats també de la Laia 
Palacín.
 E n  c a t e g o r i a 
masculina aleví tenim 
el cinquè lloc de l’Aitor 
Morales en els 100 lliures, 
el setè lloc d’en Joan 
Bonet i novè l’Eric Borisov 
en els 100 braça, i el 8è  de 
l’Héctor Camarasa i desè 
en Joan Mangues en els 
100 esquena.
 En La lliga Infantil 
trobem la 4t en Roger 
Sanahuja en els 100 
papallona, 6a l’Emma 
García en els 400 lliures i 
bons resultats per la Núria 
Pallé, l’Oriol Bach i l’Oriol 
Paris.
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 J a  f a  m o l t s  a n y s . 
Parlo dels dies en que les 
“Infantas”, es van concretant 
com a dones, aparellant-se i 
casant-se. Recordo que hi 
va haver en aquesta revista 
qui va ficar el crit al cel. 
Feia ressaltar la insensatesa 
que representava que 
gent normal, barregés la 
seva sang normal amb la 
Borbona. Res a dir,  cadascú 
és lliure d’opinar el que 
vulgui i pensi que s’ajusta 
amb la seva manera de 
sentir. No recordo si vaig dir 
alguna cosa, possiblement 
sí.
 El temps que ho fica tot 
al seu lloc, una vegada més, 
ha aclarit uns conceptes per 

poder-ne parlar, sense que 
unes idees puguin anular 
els sentiments humans que 
hem de tenir.
 En el temps d’avui en 
que tot és tan confús vas 
sempre amb l’alè una mica 
neguitós, i més quan una 
filla et presenta un noi. I 
la veus a ella convençuda 
de que la seva felicitat rau 
en aquell estrany, pots no 
acabar-ho d’entendre.
 Un mateix en un acte 
instantani recorda altres 
temps, quan era ell l’estrany 
en una altra casa, amb unes 
altres persones, i en un altre 
temps ja llunyà. Si vas tenir 
dificultats no vols ara crear-
les. Si en alguns moments 

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

De casoris (I)
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Amb l’arribada de l’èpo-
ca nadalenca els comerços 
de les nostres ciutats viuen 
un dels moments de màxima 
activitat anual. És per aquest 
motiu, que des de la Policia 
Generalitat-Mossos d’Esqua-
dra s’ha activat per 7è any 
consecutiu, la campanya de 
Nadal mitjançant el Progra-
ma Operatiu Estacional Grè-
vol 2013-2014. 
 Aquest programa opera-
tiu està adreçat tant als co-
merciants com a la ciutada-
nia en general i s’estructura 
en dos períodes o fases de 
treball:
 A la primera fase, es rea-
litzarà la presentació del pro-
grama mitjançant xerrades, 
reunions de treball, correus 
electrònics i repartiment de 
tríptics, en les quals es faci-
litaran consells de seguretat 

Programa operatiu Estacional
Grèvol 2013-2014
Comissaria Mossos d’Esquadra Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

per prevenir els fets delictius 
més habituals en aquesta 
època de l’any.
 A la segona fase, es du-
ran a terme accions polici-
als concretes de seguretat 
ciutadana dirigides als eixos 
i superfícies comercials i em-
presarials i a les celebracions 
típiques d’aquesta època de 
l’any amb els següents ob-
jectius:
 - Prevenir i/o reduir els 
fets delictius que es produ-
eixen a la comarca de la No-
guera dins del marc del POE 
Comerç i Empresa i POE Ha-
bitatge.
 - Augmentar la percepció 
de seguretat i garantir el nor-
mal desenvolupament de les 
activitats i esdeveniments es-
pecífics d’aquest període en 
el marc del POE Oci Nocturn 
i durant les cavalcades de 

Reis i altres esdeveniments 
propis d’aquest període. 
 - Fomentar la implicació 
i coordinació en matèria de 
seguretat amb els actors im-
plicats que intervenen en el 
procés.
 - Garantir la seguretat en 
la mobilitat en la xarxa viària, 
en la xarxa del transport pú-
blic i en els principals eixos 
de connexió.
 Per tal d’aconseguir 
l’assoliment d’aquests ob-
jectius es concretaran una 
sèrie d’accions policials en-
caminades bàsicament a 
aconseguir una relació de 
proximitat amb tots aquells 
col·lectius que poden ser 
més vulnerables i per tant 
més subceptibles de patir al-
gun fet delictiu.
 A més del conjunt d’acci-
ons que es porten a terme de 
manera habitual, enguany 
s’afegirà un sistema de co-
municació i d’intercanvi d’in-
formació entre els comerci-
ants de Balaguer i el cos de 
Mossos d’Esquadra que té 
com a objectiu incrementar 
la col·laboració mútua a l’ho-

ra de prevenir fets delictius.
 Aquest sistema de comu-
nicació està contemplat dins 
el projecte anomenat Wat-
sapp que el grup d’ORC i pro-
ximitat està desenvolupant a 
la comissaria de Balaguer 
des de fa aproximadament 
un any, i que actualment està 
en fase prova.
 La finalitat d’aquest pro-
jecte és aprofitar les noves 
tecnologies per aconseguir  
una intercomunicació entre 
la policia i els comerciants 
agregats a aquest projecte 
i d’aquesta manera poder 
alertar sobre fets delictius co-
mesos a la ciutat, en temps 
real  i d’aquesta manera pre-
venir-ne de nous i poder loca-
litzar els presumptes autors 
amb la col·laboració de tot el 
col·lectiu.
 El modus d’actuació 
d’aquesta prova pilot és la 
següent:
 - Es produeix un pre-
sumpte il·lícit en un establi-
ment comercial i la propietà-
ria truca a la policia.
 - Els Mossos en rebre avis 
envien un missatge a tots els 

comerços agregats.
 - D’aquesta manera tots 
els altres comerciants estan 
previnguts i en alerta per tal 
de no ser víctimes
 - Al mateix temps ajuden 
a la localització del presump-
te autor ja que en cas de que 
vegin alguna persona com 
la descrita al missatge ho 
posen en coneixement de la 
policia en temps real.
 En aquest moment 
aquest projecte es troba com 
ja hem dit en prova pilot, i 
s’han triat per aquesta pro-
va establiments que per les 
seves característiques estan 
subjectes a una vulnerabi-
litat més alta a l’hora de ser 
víctimes d’una sostracció o 
estafa, o bé per la seva ubica-
ció. 
 Cal fer esment que en 
aquest mes que portem de 
prova, s’han realitzat un total 
de 6 alertes a comerciants i 
s’han detingut a 2 persones 
amb nombrosos antece-
dents per sostraccions, tot 
gràcies a la col·laboració dels 
comerciants i la rapidesa en 
que corre la informació.

vas dubtar de la teva elecció, 
ara no vols enterbolir la 
felicitat tot just naixent. Vols 
el millor per la teva filla, i 
que el camí de la seva vida 
sigui planer. I com a pare 
et sens satisfet. Una etapa 
prou important de la vida 
la veus ja complerta. Tot 
això i més devia pensar el  
“nostre rei”, que a la fi era 
en aquest cas el pare. I al 
fons, no deixava de valorar a 
l’individu aquell que estava 
disposat a canviar la pell 
com les serps. (Amén=que 
així sigui).. Prescindint de 
les diferències -que hi són i 
sempre hi seran-, no tots els 
espanyols són iguals malgrat 
el que ens puguin dir. Jo 
puc imaginar-me al nostre 
rei, -no sóc monàrquic que 
consti-, molt feliç. Davant 
dels informes que sense cap 
dubte es van presentar del 

“muchacho”. A part, per no 
desentonar era alt i de bona 
família. Fins i tot tenia certs 
trets de la pintura del Greco; 
angulós, llarg i sec amb un 
regust de tristesa a la cara.
 Correctament vestit i 
ben plantat no es podia 
desitjar més del Marichalar 
per la “infanta” de torn. 
Es van fer fotos de papás i 
mamás familiars i oficials, 
per fer-nos  coneixedors i 
partícips a tots nosaltres 
de l’esdeveniment. Tot molt 
correcte, amb molta etiqueta 
de protocol. I es van casar.
 I així van anar tirant, es 
van comprar la primera finca 
de tot matrimoni; el primer 
fill. I al cap d’un temps es 
va escoltar que no anava 
del tot bé el matrimoni. Per 
més tard separar-se. I ell 
fer-se fonedís. S’ha escoltat 
moltes coses en contra d’ell, 

ell ha estat discret en grau 
superlatiu.
 Res a dir, ells s’ho van 
amanir i són ells els que 
han deixat de voler menjar-
ho. Ara tenim una infanta 
mare. Com sempre no hi 
ha un de sol amb la culpa, 
doncs la família és un 
plat difícil de fer. Entre els 
perjudicats hi ha els pares de 
la parella, i els fills que se’n 
donen compte, i aleshores 
podrem dir que malgrat 
ser Reis, els Borbons han 
patit com a pares i sento en 
part el seu disgust, encara 
que sigui només per una 
simple afinitat humana. 
No crec s’hagi d’ésser tan 
aferrissat adversari de la 
monarquia, per no sentir 
una determinada compassió 
per les persones. Però 
deixem-ho estar aquí que ja 
continuarem.
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Què fem a Càritas?
Montse Pons Castellana, Voluntària de Càritas
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 M’he decidit a fer 
aquest escrit perquè en 
moltes ocasions a peu de 
carrer he sentit diferents 
comentaris totalment dis-
torsionats i sense cap base 
fiable de la forma en que es 
duen a terme les tasques 
d’acollida i repartiment 
d’aliments a Càritas.
 L’esperit de Càritas és 
acollir i ajudar tothom que 
s’hi acosta, dins les seves 
possibilitats, sense cap 
mena de discriminació, no-
més veiem persones que 
en aquell moment neces-
siten ajuda de qualsevol 
tipus, i que al llarg de la 
nostra vida tothom podem 
necessitar.

 Càritas és una entitat 
privada que es sosté amb 
les aportacions de l’Es-
glésia Catòlica mitjançant 
el seu Bisbat, com també 
amb les aportacions de so-
cis, particulars i diferents 
entitats privades.
 Són molt diverses les 
tasques que es fan a Cà-
ritas des de cursos de tot 
tipus, UEC (Unitat d’Es-
colarització Compartida), 
reforç escolar, inserció la-
boral, recollida diària d’ali-
ments a diferents centres, 
ajudes puntuals i altres, 
sempre tot documentat i 
supervisat per les persones 
competents en cada cas.
 L’Àgape (local on es re-

parteixen els aliments), 
funciona conjuntament 
amb Creu Roja, Consell 
Comarcal i l’Ajuntament, 
i dóna els aliments que 
es recullen durant les 
campanyes de recollida 
d’aliments, donacions de 
particulars, el que anem 
recollint cada dia a dife-
rents centres i també de 
la Comunitat Econòmica 
Europea.
 Al darrera d’aquest 
organisme Càritas, hi ha 
un gran nombre de per-
sones que treballen sen-
se cap mena de lucre, no-
més amb la voluntat de 
servir als més desafavo-
rits del moment, que en 
qualsevol altre moment 
podem ser nosaltres ma-
teixos.
 Bones festes a tot-
hom.
---------------------------------------

“Llei de seguretat ciutadana”?
ERC Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Costa més o menys, 
però al final sempre s'aca-
ba veient el llautó. El go-
vern espanyol ha quedat 
perfectament retratat, per 
si hi havia algun dubte, 
com un dels règims més 
repressius de l'occident 
cristià i, com ja s'està fent 
habitual, encara vol vendre 
el seu discurs embolcallat 
amb paraules com ara lli-
bertat, democràcia i altres 
paraules de semblant es-
til. Estan preparant una 
llei de seguretat ciutada-
na pensada expressament 
per blindar el govern i les 
seves malifetes. Una llei 
que va directament contra 
els ciutadans. Com que ho 
estan fent tan malament, 

la gent protesta i com a 
solució prohibeixen les 
protestes. No hi ha més. 
L'esclau, només podrà 
protestar en els llocs i els 
horaris que l'amo hagi de-
terminat. Si no ho fa així, li 
pot caure un multa que el 
deixarà plegat per sempre 
més.  L'avantprojecte diu 
que garanteix plenament 
el dret a manifestació dels 
ciutadans. Sempre, però, 
que es manifestin seguint 
escrupolosament les direc-
trius del govern. El govern 
encara ha tingut la barra 
de destacar l'esforç per la 
protecció dels drets i les 
llibertats. S'ha oblidat de 
dir  que estan parlant dels 
drets i llibertats dels cor-

ruptes del seu govern, no 
pas de qui vulgui mani-
festar-se en contra. Una 
cara més dura que el fer-
ro. Un altre capítol inte-
ressant és quan parla de 
les ofenses a España.  No 
queda gens clar que és 
una ofensa i qui ens dirà 
si ho és o no una ofensa. 
Un "mecagonespanya" 
pot estar multat amb 
30.000 euros?  Dir que 
España té un govern cor-
rupte i filofeixista, és una 
ofensa? Protestar perquè 
han desnonat una famí-
lia que no pot pagar la 
hipoteca, és una ofensa?  
Filmar l'actuació de la 
policia és una ofensa? Ja 
ho anirem sabent. Potser 
la cosa té alguna solució. 
Una de les més clares és 
marxar d'España tan avi-
at com sigui possible. En 
això estem.

 Fa uns dies les pàgines 
dels diaris i les tertúlies 
n’anaven plenes. David 
Fernàndez, diputat de la 
CUP-AE al Parlament de 
Catalunya, aixecava la 
seva sandàlia en senyal 
de despreci a l’ex-ministre 
d’Aznar, ex-director gerent 
del Fons Monetari Inter-
nacional, ex-president de 
Bankia i actual conseller 
del Santander Hispano. 
Molts ens varem alegrar 
d’aquest gest, entenen que 
el temps de la impunitat 
s’ha d’acabar, però molts 
d’altres en qüestionaven la 
forma i el fons.
 Tot plegat, essent la 
sandàlia un símbol vincu-
lat a la guerra d’Irak, va 
recordar les petites pica 
baralles que al 2002 varen 
viure les Assembles de 
les Plataformes Aturem la 
Guerra. Concretament les 
discussions sobre si es po-
dia evitar i o qüestionar el 
fet que hi hagués gent que 
tires ous o pintura a les 
seus del partit del govern 
de la guerra. Evidentment 
tirar bombes o tirar ous no 
era el mateix. Com tampoc 
és el mateix arruïnar milers 
de famílies que aixecar 
una sandàlia en senyal de 
menyspreu.
 No es pot actuar amb 
respecte davant d’algú que 
ha demostrat i continua 
demostrant sobradament 
no tenir-ne. Algú que va 
formar part del govern que 
ha portat la mort de milers 
de persones en una guerra 
motivada per interessos 
polítics i geoestratègics. 
Algú que ha arruïnat pa-
ïsos sencers en nom del 
Fons Monetari Internacio-
nal per omplir unes quan-
tes butxaques. Algú que ha 
participat activament amb 
l’estafa de Bankia i la “na-
cionalització” de les pèrdu-
es de la banca. Algú que en 

Les sandàlies i les armes de
destrucció massives
CUP Balaguer-Noguera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

comptes d’avergonyir-se’n 
continua parant la mà i en-
riquint-se de la misèria de 
la gent normal.
 Fa unes setmanes una 
diputada del Parlament de 
Catalunya increpada, per 
un membre de la Plata-
forma Aturem el Fracking, 
reclamava respecte com a 
bona persona que defen-
sava ser. Segurament seria 
així, però que ningú es con-
fongui, quan algú diu o for-
ma part d’un opció política 
de facto és converteix en 
avalador de les polítiques 
passades i present de la 
mateixa. En conseqüència, 
molt de compte en defen-
sar segons que o qui si una 
no és vol convertir en còm-
plice dels botxins, de la 
“nacionalització” del deute 
o de la venda del patrimoni 
d’un país.
 Finalment amunt les 
sandàlies contra aquelles 
persones que entenen que 
la gent és una mercaderia. 
Contra aquelles que ata-
quen amb la llei i les armes 
per perpetua un sistema 
clarament injust. Perquè 
no és pot respectar el botxí 
si no deixa de ser-ho. Per-
què no és el mateix respec-
tar una legalitat injusta que 
aixecar una sandàlia com 
a símbol de resistència i 
llibertat. És l’hora de can-
viar-ho tot, és l’hora de la 
independència.

------------------------------------------
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 Educar per combatre 
la violència masclista. 
Aquest és un dels objec-
tius de les xerrades i ta-
llers endegats per l’Ajun-
tament de Balaguer i el 
Consell Comarcal de la 
Noguera, amb el suport 
de l’Institut Català de les 
Dones (ICD), amb motiu 
del Dia Internacional per 
a l’eliminació de la vio-
lència envers les dones.
  En la primera sessió 
del taller de «Control 

d ’ e s t r è s » ,  i m p a r t i t 
p e r  Va n e s s a  G e s s a 
i  Carmen Gómez h i 
van prendre part unes 
quaranta dones, al casal 
Lapallavacara.

Tallers contra la violència 
envers les dones al casal
Lapallavacara

Taller control d’estrès

Aquests tallers estan 
organitzats per l’Àrea 
de la Dona de
l’Ajuntament i del 
Consell Comarcal

Més de 150 voluntaris van participar al 
Gran Recapte de Balaguer

 Vuit punts de recollida 
i 150 voluntaris, repartits 
entre els centres comercials 
i el magatzem d’Àgape van 
participar al Gran Recapte 
durant el passat cap de 
setmana a Balaguer.
 Els aliments recollits 
es destinaran precisament 
al projecte Àgape, el banc 
d’aliments de Balaguer i 
la Noguera. Les entitats 
impl icades en aquest 
pro jecte  són  Càr i tas , 
Creu Roja, l’Ajuntament 
de Balaguer i el Consell 
Comarcal de la Noguera.
 L’objectiu era recollir fins 
a 15.000 quilos d’aliments 
per als més necessitats.Gran Recapte a Balaguer

Lectura del Manifest del Dia Internacional 
contra la violència envers les dones
 El passat 25 de novembre 
va tenir lloc la lectura del 
manifest del Dia internacional 
per a l’eliminació de la 
violència vers les dones, 
organitzat conjuntament per 
l’Ajuntament de Balaguer 
i el Consell Comarcal de la 
Noguera. Representants 
d’aquestes dues institucions i 
membres del Club de l’Agulla 
van estar les encarregades 
de llegir-lo a la part baixa del 
Passeig de l’Estació, prop de 
la plaça Pau Casals.

El recapte d’aliments es va fer el passat cap de
setmana en un total de vuit punts de recollida

Lectura del Manifest del 25-N
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 La colla bastonera de 
Balaguer col·labora un 
any més amb la Marató 
de TV3. Enguany a favor 
de la recerca biomèdica 
per les malalties neuro-
degeneratives. El diu-
menge 15 de desembre 
a partir de les 10 del matí 
estaran a la plaça Mer-
cadal de Balaguer per 
recaptar fons per la Ma-
rató. Tothom qui vulgui 
podrà participar al taller 
que han preparat per 
aprendre a picar i ballar 
amb els bastons. Amb 
una aportació d’un euro 

La Colla bastonera de
Balaguer col·labora un any 
més amb la Marató de TV3

Colla bastonera de Balaguer

Els bastoners
actuaran en directe al 
plató de TV3, el dia de 
la Marató a les 10 del 
vespre

L’Associació “Ardslot” de Menàrguens 
col·labora amb la Marató de TV3

 E l  d i u m e n g e  8  d e 
desembre l ’associació 
m e n a r g u i n a  A r d s l o t 
e s  d e s p l a ç a r à  f i n s  a 
Cerdanyola del Vallès per 
muntar-hi un circuit d’slot. 
Les aportacions voluntàries 
dels participants aniran 
destinades a La Marató de 
TV3.
 Qui ho vulgui pot dur el 
seu propi cotxe, i per qui no 
en tingui l’organització en 
cedirà un.
 Aquesta associació de 
Menàrguens es dedica des 
de 2011 a muntar circuits 
molt espectaculars d’slot a 
hospitals, presons, casals 
d’avis, i altres llocs.Circuit Slot per la Marató

Balaguer se suma a La marató de TV3 
del 15 de desembre amb molts actes
 E l  p r o p e r  1 5  d e 
desembre Televisió de 
Catalunya emetrà una nova 
edició de La Marató de TV3, 
dedicada a les malalties 
neurodegeneratives.
  E n  l e s  s e v e s  2 2 
edicions, La Marató de 
TV3 s’ha convertit en un 
esdeveniment consolidat 
i que compta amb una 
participació i mobilització 
ciutadana sense precedents. 
Balaguer si sumarà un any 
més amb molts actes.

Montarà un circuit espectacular d’slot a Cerdanyola 
del Vallès i les aportacions seran per la Marató

Actes per la Marató de TV3 a Balaguer, l’any passat

es podrà aprendre un 
ball i fins i tot participar 
de la ballada conjun-
ta amb els bastoners. 
Comptaran amb mem-
bres de la colla jove i de 
la colla gran.
 A la tarda es traslla-
daran a Barcelona per 
ser presents en directe 
al plató de TV3. Com a 
entitat cultural de les 
terres de ponent i col-
laboradora de la Marató 
han estat convidats per 
l’organització per par-
ticipar al programa. A 
les 10 del vespre faran 
una petita actuació en 
directe i tot seguit ac-
tualitzaran el marcador 
anunciant la quantitat 
recaptada a Catalunya 
i la bona acollida que 
la Marató ha tingut a 
Balaguer.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
---------------------------------------
OPORTUNITAT, venda 
de parcel·les aïllades a 
la millor zona de Bala-
guer, al costat del col-
legi Mont-roig, 516 m2. 
Raó telèfon: 676996765.
---------------------------------------
ES LLOGA dúplex a Bell-
caire d’Urgell, nou, 3 hab., 
2 banys, cuina, menjador, 
rentador, terrat 30m2. Se-
mimoblat amb electrodo-
mèstics. Preu: 300 e/mes. 
Raó:679606061.
---------------------------------------
OPORTUNITAT, venta 
de pàrquing+traster, c/ 
Balmes, 40 de Balaguer. 
Preu total: 7.800 e. Raó: 
630074670-619130503.
---------------------------------------
ES TRASPASSA local 
amb llicència de disco-
teca a Balaguer. Raó: 
636432606.
---------------------------------------
OUTLET DE VENTA de 
pàrquings: la Banqueta 
4.000 e i c/ Barcelona 
de línia 6.000 e i tancat 
12.000 e. Raó: 676116396.
---------------------------------------
PIS NOU  de lloguer a 
Lleida centre, parquet, 
mobles, 50m2. Per 425 e, 
despeses de comunitat 
incloses. Raó: 630436584.
---------------------------------------
LLOGUER/venda de pàr-
quings al c/ Barcelona, 
72 i c/ St Jaume, 2. Raó: 
676116396.
---------------------------------------
BUSCO HORT de lloguer, 
econòmic a Balaguer o 
rodalies. Raó: 620172472.
---------------------------------------

NAU DE 950 m2, total-
ment equipada en lloguer 
al P.I. Campllong. Raó: 
646987349.
---------------------------------------
VENDA o LLOGUER de 
pàrquings tancats al c/ 
Jaume Balmes, 11 de 
Balaguer. Raó telèfons: 
629310479-629715431.
---------------------------------------
VENC DÚPLEX a Bala-
guer, full equip, 140.000 e 
(particular). http://prom-
fontdepou.wix.com/home
---------------------------------------
ES LLOGA pisos i dúplex a 
Bellcaire d’Urgell, 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 tancat 
al c/ Sanahuja, davant 
Germanes Carmelites, 
primera planta. Interes-
sats trucar al: 666724096.
---------------------------------------
ES LLOGA magatzem 
de 21m2 al c/ Sant Pere 
Màrtir, per 90e/mes. Pàr-
quing al c/ Urgell per 35e/
mes. Raó: 973447752-
639920281.
---------------------------------------
SE ALQUILA o se vende 
apartamento en Balaguer, 
1 hab., calef. gas, parquet, 
trastero, microondas, 
amueblado, ascensor. 
Alquiler: 280 e gastos 
incluidos. Venta: 45.000 
e. Razón: 649095917.
---------------------------------------
ES LLOGUEN places de 
pàrquing al c/ Marc Co-
mas. Raó: 669117026.
---------------------------------------

TREBALL
---------------------------------------
S’OFEREIX noia amb ac-
tiu, per treballar a mitja 
jornada (tarda), en tas-
ques administratives, co-
mercials, atenció públic, 
botiga campanya Nadal, 
cuidar nens i altres. Raó: 
645883559.
---------------------------------------
SE OFRECE señora seria 
y responsable y además 
muy cariñosa, para cui-
dar personas mayores. 
Horario de tarde o noche. 
Muy buenas referenci-
as. Razón: 665644343-
625688577.
---------------------------------------
PROFESSORA dóna clas-
ses particulars individu-
als o en grups. Diferents 
nivells. Raó: 973443748.
---------------------------------------
SE OFRECE señora para 
cuidar gente mayor y 
niños, con mucha expe-
riencia y estudios. Bue-
nas referencias. Razón: 
698225503.
---------------------------------------
ES NECESSITA cambrer/a 
i ajudant/a de cuina. En-
viar 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 
audiovisual. Pressupost 
sense compromís. Con-
tactar amb Dani Arregui. 
Tel.:686774086 (daniaso@
gmail.com).
---------------------------------------

ES DONEN classes parti-
culars de música (piano 
i llenguatge musical). 
Contacte: 669117026.
---------------------------------------
SE OFRECE chica res-
ponsable y seria, para 
limpiar hogares o esca-
leras, planchar, fregar 
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. Re-
formes en general. Preu 
econòmic. Contacte i 
pressupostos: 690921832.
---------------------------------------
C L A S S E S  d ’ a n g l è s , 
primària i ESO. Raó: 
647185846.
--------------------------------------
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.
---------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
C L A S S E S  D E  B A L L 
(Swing, Salsa, Foxttrot, 
Cha Cha Cha, Vals...). Co-
mença el nou any ballant! 
Preus econòmics. Més 
informació al: 626915106 
(Xavi) o bé al correu: xa-
vier-deutsch@outlook.es
---------------------------------------

VENDA DE NOUS del 
país en diversos formats. 
Raó telèfon: 696519351.
---------------------------------------
COMPRO: Segells, jo-
guines antigues, plomes 
estilogràfiques, rellotges 
antics, còmics i llibres an-
tics, àlbums de cromos, 
monedes, bitllets, postals 
i fotos antigues.... Raó: 
676803205.
---------------------------------------
LEÑAS MORENO, roble, 
encina, almendro y olivo. 
A partir de 10 céntimos el 
quilo. Razón: 622779668.
--------------------------------------
SRA. MAYTE, videncia y 
tarot, alta magia blanca. 
Consultas en Balaguer. 
Horas convenidas. Tel.: 
609135472.
---------------------------------------
ES TRENQUEN nous en 
petites i grans quanti-
tats. Interessats trucar al: 
696519351.
--------------------------------------
REBOST ELS VILARS (Os 
de Balaguer), fem lots i 
cistelles de Nadal de tot 
tipus i preus. Demana 
informació al telèfon: 
621931915 o bé visita la 
nostra web: www.rebos-
telsvilars.cat
----------------------------------------
----------------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció, adre-
ceu-vos a les nostres ofi-
cines al c/ Sant Lluís, 
36-38 altell de Balaguer, 
al telèfon 973448273 o 
bé al nostre web: www.
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 5 de desembre a les 8 de la tarda del 12 desembre CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 de desembre a les 8 de la tarda del 19 desembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 de desembre a les 8 de la tarda del 26 desembre MARCH

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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