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PORTADA
Reis Mags d’Orient

La família de
JOSEP Ma MAURICI BORRELL,

us volem expressar el nostre
més sincer agraïment,

per les mostres de condol,
que ens heu fet arribar,

en motiu del seu recent traspàs.

 Deloitte ha elaborat el seu tradicional informe sobre 
consum nadalenc, que en aquesta novena edició ha 
subtitulat “Recuperant l’il·lusió?”. Proporciona informació 
sobre les expectatives dels consumidors europeus i 
particularment dels espanyols. Enguany el consum 
per Nadal augmentarà un 3% a Europa, enfront del 
descens de l’1% que es preveia l’any passat. A Espanya 
el consum nadalenc creixerà al voltant del 2%, enfront 
de la  disminució del 4% de l’any passat i es desmarca de 
la dinàmica d’altres països del Mediterrani com Grècia o 
Itàlia. La previsió és que la mitjana de la despesa per llar 
a Espanya sigui de 671 euros, enfront dels 659 gastats el 
Nadal de 2012. 
 D’altra banda, el Servei d’Estudis de “la Caixa” ha 
publicat el seu Informe mensual corresponent a desembre 
pronostica una moderada recuperació de l’economia de 
cara al 2014 (augment del 0,8% del PIB) i un augment 
previsible de l’ocupació, en termes interanuals, a partir del 
segon trimestre de l’any si el canvi de cicle es consolida.
 Per últim, el Servei d’Estudis del Grup BBVA ha elaborat 
l’informe “Situació Catalunya” segons el qual l’economia 
catalana tocà fons el primer semestre de l’any i reprèn el 
creixement, que es consolidarà l’any 2014. A l’editorial 
s’assenyala que “l’economia catalana mostra símptomes 
de millora, tot i que els senyals d’alguns indicadors són 
encara dèbils, parcials i subjectes a riscos. Les previsions 
continuen reflectint una caiguda del PIB de l’1,3% l’any 
2013, per entrar en una via de recuperació l’any 2014, quan 
l’economia catalana podria incrementar la seva activitat 
en un 0,6%.
 Només són xifres, però obren una mica d’esperança 
de cara al proper any 2014. Bones festes a tothom!

Esperança pel 2014

 Acabem l’any amb data 
i pregunta.  Una data, 9 de 
novembre, amb rerafons 
d’efemèrides carregades 
de simbolisme: 25è ani-
versari de l’enderrocament 
del mur de Berlín; també, 
perquè en anglès, la data 
i el mes s’escriuen en or-
dre invers al nostre i, per 

tant,  la combinació resul-
tant  coincideix amb 11-09, 
l’11 de setembre; i, alho-
ra, amb la diada del Sant 
Crist. Un cop més, la ciutat 
de Balaguer  tornarà a es-
tar relacionada amb la his-
tòria del nostre país.  Hi ha 
veus, però, que diuen que 
la consulta no es durà a 
terme perquè és “il·legal”. 
Si és així, per què des del 
mateix dia 12  no es van 
començar a clausurar els 
mitjans d'informació que 

pregunten per la intenció 
de vot? I aquí tothom vota 
i no passa res. ¿Quina de-
mocràcia és aquella que 
no permet que un poble pu-
gui opinar? Que jo sàpiga 
la Constitución Española 
no ho prohibeix. Una altra 
cosa, ben diferent, serà la 
negociació postconsulta, 
depenent del resultat. No 
avancem, però,  esdeveni-
ments. Us desitjo, això sí, 
un 2014 ple d’ESPERAN-
ÇA. Bones Festes!!!
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Les activitats d’aquest Nadal, del 26 de 
desembre al diumenge 5 de gener

 Des de la regidoria de 
festes de l’Ajuntament de 
Balaguer, s’està treballant 
en l’organització d’un nou 
programa «De Nadal a Reis 
2013-2014» amb un gran 
parc infantil, tallers didàc-
tics, teatre infantil, con-
certs, i com a fi de festa, la 
gran Cavalcada dels Reis 
Mags d’Orient.
 Els actes comencen el 
dijous 26 de desembre amb 
el tradicional Concert de 
Nadal de l’Orfeó Balaguerí, 
al Teatre Municipal, a partir 
de les 8 del vespre.
 Del 27 al 31 de desem-
bre i del 2 al 4 de gener, el 

pavelló polivalent Inpacsa 
acollirà el gran parc infan-
til, amb diferents inflables, 
tallers i jocs. Atraccions 
per a totes les edats de 2/4 
d’11 del matí a 2/4 de 2 del 
migdia i de 2/4 de 5 a les 8 
de la tarda.
 Una part del pavelló 
estarà destinat als tallers 
didàctics de manualitats, i 

Atraccions pels més petits

d’habilitats, com una gran 
pista d’escalextric, l’espai 
de bombers, l’espai jove, 
el taller de construcció de 
joguines, els jocs gegants i 
els jocs d’enginy al Parc de 
Nadal a Reis d’enguany. 
 El pavelló també compta 
amb el sector de la bibliote-
ca, ludoteca, videoteca , que 
es portarà al parc infantil. 
 El preu de l’entrada serà 
de 2,68 euros durant tot el 
dia, tot i que els que vulguin 
es podran treure l’abona-
ment per tots els dies, de 
12,86 euros. 
 Els pares i familiars 
acompanyants dels nens i 
nenes,  podran gaudir d’un 
servei de bar cafeteria al 
mateix recinte del pavelló 
polivalent, mentre els més 
menuts gaudiran de les 
moltes activitats programa-
des, durant tots els dies que 
estarà obert el parc.

Parc de Nadal

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

>> DIVENDRES 27 de desembre

10.30 h. Inauguració del Parc Infantil 
“De Nadal a Reis”. Horari habitual 
serà de 10.30 h a 13.30 h i de 16.30 h 
a 20 h. Preu: 2,68 € diaris per infant i 
abonament per a tots els dies: 12,86 €. 
Adults i acompanyants gratuït.

10.30 a 11.30 h. Taller esmorza bé i 
saludable! A càrrec del Programa Thao, 
tots els dies del parc.

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

17.00 h. Cultivant desitjos! L’Associació 
Dóna Pas, ensenyarà amb l’ajut del 
reciclatge, com plantar, fer créixer i 
tenir cura d’una llavor per a que doni 
el seu fruit, tot fomentant l’agricultura 
ecològica.

>> DISSABTE 28 de desembre

10.30 h. Obertura del parc de Nadal.

11.30 h. Cultivant desitjos! L’Associació 
Dóna Pas, ensenyarà amb l’ajut del 
reciclatge, com plantar, fer créixer i 
tenir cura d’una llavor per a que doni 
el seu fruit, tot fomentant l’agricultura 
ecològica.

17.00 h. Taller d’elaboració de piruletes 
de fruites i xocolata, a càrrec del mestre 
pastisser Pepe Daza. Edat recomanada 
de 6 a 14 anys.

>> DIUMENGE 29 de desembre

10.30 h. Obertura del Parc de Nadal.

12.00 h. Taller d’elaboració de coca de 
samfaina a càrrec del mestre pastisser 
Pepe Daza. Adreçat a nens i nenes de 
8 a 14 anys.
                       >>>
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>> DIUMENGE 29 de desembre

18.00 h. Contes “Minioguis” amb 
la Neus Caballer i Balust. Farem 
ioga explicant la història de l’O’Hara, 
escoltant atentament el nostre cos i la 
nostra ment. I el conte ens farà respirar, 
ens farà moure, riure, observar, ballar 
i cantar, i sobretot... ens farà jugar tot 
passant-ho bé! Edat recomanada a 
partir de 4 anys. Sala de conferències. 

>> DILLUNS 30 de desembre

10.30 h. Obertura del parc de Nadal.

Tot el mati Club de l’agulla cosirà a 
la zona dels pares per tots els qui en 
vulguin aprendre. Adreçat a pares i 
mares, padrins i padrines...

11.30 h. Cultivant desitjos! L’Associació 
Dóna Pas, ensenyarà amb l’ajut del 
reciclatge, com plantar, fer créixer i 
tenir cura d’una llavor per a que doni 
el seu fruit.

17.00 h. Taller d’aprendre a ballar 
sardanes, a càrrec de la Colla Verge 
del Miracle, a la sala de conferències.
   >>>

Els Reis Mags d’Orient portaran noves 
il·lusions el diumenge 5 de gener

Els Reis Mags d’Orient

 L’arribada de Ses Mages-
tats els Reis Mags d’Orient, 
és sens dubte, el moment 
més esperat de tots els nens 
i nenes de Balaguer i comar-
ca. El dia 5 de gener, a mitja 
tarda, es respira màgia, 
tendresa i l’espectació es 
va fent més gran a mesura 
que passen els minuts. A 
partir de quarts de 6 de la 
tarda, el Passeig de l’Estació 
s’omplirà de gom a gom per 
tal de rebre a Melcior, Gaspar 
i Baltasar que un any més 
arribaran amb el tren. 
 Davant de l’Estació els 
esperaran tres magnífiques 
carrosses, il·luminades i de-
corades per a l’ocasió, que 
l’organització de la Festa, 
justament amb els patges 
reials han previst per a con-
duir-los, en cavalcada, fins a 
la Plaça del Mercadal.

Els Reis arribaran un any més, amb el tren a partir 
de les 17,50 hores, on seran rebuts per tres
magnífiques carrosses que els portaran a la Plaça
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>> DIMARTS 31 de desembre

10.30 h. Obertura del Parc de Nadal.

11.30 h. Vols aprendre a fer cupcakes 
com els que surten a la tele? A càrrec de 
l’Èrika d’Erika’s Cakes. Places limitades 
a 25 nens/es.

12.30 h. I si fem unes cookies guapíssimes 
per penjar al teu arbre de Nadal? A 
càrrec de l’Èrika d’Erika’s Cakes. Places 
limitades a 25 nens/es.

La tarda del dimarts 31, el parc de Nadal 
romandrà tancat.

>> DIJOUS 2 de gener

10.30 h. Obertura del Parc de Nadal.

11.30 h. 1r Torn del taller construïm titelles 
amb mitjons! A càrrec de l’Acadèmia de 
Formació i Arts Àurea. Deixarem volar la 
imaginació amb aquestes titelles, creant 
els personatges per a les seves històries. 
Places limitades a 10 nens. Preu: 1 e.

12.30 h. 2n Torn del taller construïm 
titelles amb mitjons! A càrrec de 
l’Acadèmia de Formació i Arts Àurea. 
Deixarem volar la imaginació amb 
aquestes titelles, creant els personatges 
per a les seves històries. Places limitades 
a 10 nens. Preu: 1 e.

17.00 h. Cultivant desitjos! L’Associació 
Dóna Pas, ensenyarà amb l’ajut del 
reciclatge, com plantar, fer créixer i 
tenir cura d’una llavor per a que doni 
el seu fruit., tot fomentant l’agricultura 
ecològica.
   >>>

L’Orfeó Balaguerí actuarà el 26 de
desembre al Teatre Municipal

 El proper dijous 26 de 
desembre, festivitat de Sant 
Esteve, l’Orfeó balaguerí 
oferirà el tradicional Con-
cert de Nadal, a partir de 
les 8 de la tarda, al Teatre 
Municipal de Balaguer.
 El preu de l’entrada és 
de 5 euros,tot i que els so-
cis que presentin el carnet, 
tindran l’entrada gratuïta.
 L’Orfeó oferirà, un any 
més la interpretació de les 
cançons i nadales típiques 
de les Festes nadalenques.Orfeó Balaguerí

El GER representarà l’obra “Els
Pastorets” el 21 i 22 de desembre
 El Grup Escènic Re-
creatiu GER, recupera la 
representació d’Els Pas-
torets per aquestes festes 
nadalenques.
 Dirigits per Pilar Mar-
tínez, les representacions 
es faran el dissabte 21 i el 
diumenge 22 de desembre, 
a partir de les 19 hores, al 
Teatre Municipal de Bala-
guer. El preu de l’entrada és 
de 8 euros, i es poden com-
prar anticipades a Tintoreria 
Salas. Els Pastorets
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AGRAÏMENT

El matrimoni Monclús-Verdés volem agraïr als familiars, als nostres grans amics,  
a les amistats i coneguts de Balaguer i pobles veïns, les estones de companyia, 
les mostres d’afecte i les moltes trucades telefòniques rebudes, sempre i sobretot 
durant els 45 dies que hem estat hospitalitzats entre la Clínica de Ponent a Lleida i 
l’Hospital Sagrat Cor de Barcelona. Mai ho oblidarem.
També agrair al germà Ramon Benseny i germans Maristes de les Avellanes pel seu 
suport moral i religiós, rebut en tot moment.
Gràcies a tots de tot cor.

Modest i Ramona

>> DIVENDRES 3 de gener

10.30 h. Obertura del Parc de Nadal.

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

17.00 h. Taller de percussió, a càrrec del 
grup Bandelpal, a la sala de conferències 
del pavelló.

>> DISSABTE 4 de gener

10.30 h. Obertura del Parc de Nadal.

12.00 h. Superdivertida sessió de 
globoflèxia amb figuretes de globus 
per a tots els nens i nenes, amb moltes 
bromes i pallassades, a càrrec del 
pallasso Perruquí.

17.00 h. Festival fi de festa amb 
l’espectacle de titelles  i música “Els 
pastorets del pallasso Perruquí”. 
Una lliure i molt divertida versió dels 
tradicionals Pastorets, on el pallasso 
Perruquí, interpretarà... l’àngel protector! 
i per acabar, ball per a tota la quitxalla.

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

Diferents espais de joc, tallers i moltes 
activitats dins el Parc de Nadal

 Durant tots els dies del 
Parc de Nadal, hi haurà 
diversos espais de jocs, a part 
dels inflables, com un espai 
de lutodeca i biblioteca, amb 
contes, i espai per pintar i jocs 
d’ordenador. Els bombers 
faran un taller de “retalla i 
dibuixa” i un “d’Escalada 
urbana”. Un espai jove, amb 
wifi, karaoke i Playstation. Un 
circuit d’slot gegant. Un taller 
de construcció de joguines a 
partir de materials reciclats, 
com també un taller de jocs 
artesanals  fets amb fusta i 
jocs d’enginy. La pastisseria 
també estarà present de la 
mà del pastisser Pepe Daza 
i de l’Èrika d’Erika’s Cakes. Taller de pastisseria amb el mestre pastisser Pepe Daza

L’1 de gener es celebrarà el VIII Concert 
de les Nines Solidàries al Teatre
 El proper dia 1 de Gener 
a les 7 de la tarda al Teatre es 
celebrarà la vuitena edició del 
Concert de les Nines Solidàries. 
Amb la participació de Xavier 
Sabaté, al piano, Carles Ivan 
Borràs, tenor i Mariajosep 
Rubies, Soprano. És un concert 
amb finalitats solidàries, 
educatives i musicals, de caire 
familiar. La recaptació de les 
nines de drap beneficiarà els 
programes socials de Creu roja 
de la Noguera. Les entrades es 
poden comprar anticipades al 
Teatre i a Teixits Margineda.

Hi ha ludoteca, espai de bombers, un circuit d’slot, 
taller de pastisseria i construcció de joguines...

Nines Solidàries
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 Els alumnes de l’es-
pecialitat de Fructicultu-
ra i producció ecològica 
de la Casa d’Oficis de 
Balaguer han impartit  
a Lapallavacara unes 
xerrades formatives so-

Alumnes de la Casa d’Oficis 
ofereixen xerrades sobre
cultius hortícoles ecològics

Alumnes de fruticultura

Van poder oferir unes
xerrades sobre cultius 
hortícoles en
agricultura ecològica,  
dins la seva formació

bre cultius hortícoles en 
agricultura ecològica. 
Aquesta activitat, que 
s’emmarca dins del seu 
itinerari formatiu, estava 
adreçada a qualsevol 
persona interessada en 
aquest tipus de cultius i 
als usuaris del projecte 
d’horts comunitaris Cul-
tiva’t. Es parlà de tipus de 
varietats, propietats, reg, 
clima, adobs, rotacions, 
plagues, malalties i trac-
taments ecològics.

Un centenar de parades van assistir al 
Mercat de Santa Llúcia, el 7 de desembre

 Un centenar de parades 
van omplir els carrers del 
centre històric amb motiu 
de la Fira Mercat de Santa 
Llúcia, un certamen que creix 
any rere any i que marca l’ini-
ci de la campanya de Nadal.
 L’obertura del trull de l’oli 
nou a càrrec de l’associació 
de Molins d’Oli de la Noguera 
va estar l’acte simbòlic que 
va donar el tret de sortida a la 
fira.  I és que, tot i ser una fira 
nadalenca, els comerciants 
i productors locals aprofiten 
per donar a conèixer el 
seu producte: olis, carn de 
conill, vi, torrons, formatges, 
embotits i dolços de tot 

tipus omplen els carrers del 
centre històric, al costat dels 
arbres de Nadal, figures del 
pessebre, ornamentació i 
objectes de regal.
 Les parades van ubicar-se 
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.    

Mercat de Santa Llúcia

Precisament, la plaça del 
Pou va estar un dels espais 
més concorreguts de la fira, 
especialment pels infants. 
Tot recordant el tradicional 
mercat d’aviram que es feia 
en aquest indret pels volts 
de Nadal, l’associació Dona 
Rural hi va instal·lar un corral 
amb cabres, galls d’indi, 
gallines, porquets, galls i 
pollets, on els petits s’hi 
podien acostar a donar-los-hi 
menjar.
 Al mercat de Santa 
Llúcia també hi ha espai per 
a la solidaritat. D’una banda, 
Mà Oberta i Càritas feren 
el tradicional recapte de 
fons ‘Mà oberta’, i de l’altra, 
l’associació Dona Rural va 
vendre entrepans solidaris 
amb la Marató de TV3 al 
passatge de la Reguereta.
 També hi va ser present el 
Patge Reial, amb qui els més 
petits es van poder fer fotos.

Mercat de Santa Llúcia

Centenars de persones 
van recórrer els
diferents carrers i
places del centre
històric de Balaguer
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La Guàrdia Urbana de Balaguer celebra 
el dia de la seva Patrona

 El passat 8 de desembre 
va celebrar-se la festa de 
la  Guàrdia Urbana de 
Balaguer, amb motiu de la 
festa de la seva patrona, 
la Immaculada. L’acte va 
consistir en una recepció a 
l’Ajuntament, on l’alcalde, 
Josep Maria Roigé, i el 
primer tinent d’alcalde, 
Miquel Vendrell, van passar 
revisió a la tropa al costat 
de l’ inspector del cos, 
Josep Maria Camarasa. A 
la recepció, hi van assistir 
famil iars dels agents; 
policies jubilats; regidors 
del consistori; responsables 
dels Mossos, Guàrdia Civil i 
Agents Rurals a Balaguer.Guàrdia Urbana de Balaguer

Josep Maria Roigé tanca el cicle de
sopars col·loqui amb els líders locals
 L’Alcalde de Balaguer,  
Josep Maria Roige, va tancar el 
cicle de sopars col·loqui amb 
els líders dels diferents grups 
municipals del consistori 
balaguerí, organitzat pel Cercle 
de Promoció Econòmica i 
d’Iniciatives de Balaguer , 
celebrat al Restaurant Cal 
Xirricló.
 L’Alcalde de Balaguer 
va destacar el gran èxit de 
participació ciutadana, i de les 
entitats amb el actes i festes 
organitzades.

L’Alcalde i el regidor de la Guàrdia Urbana van
passar revisió als membres de la Guàrdia local

Josep Maria Roigé

 L’Associació de Co-
merciants de Balaguer 
2021 repartirà aquest 
Nadal més de 3.000 euros 
en premis. Sota el lema 
‘Comerç de proximitat’, 
l’entitat endega la cam-
panya de Nadal amb 
l’objectiu que els bala-
guerins i balaguerines 
comprin a casa i atreure 
consumidors de la resta 
de la comarca.
 E l s  c o m e r c i a n t s 
associats, més de 140, 
repart iran entre els 
seus clients rasques 
amb premis màxims 
de 5 euros. En cas que 
la butlleta no resulti 
premiada,  es  podrà 
dipositar en una urna per 
participar el proper 10 de 
gener en el sorteig d’una 
cistella de la compra 

valorada en 240 euros.
 P a r a l · l e l a m e n t , 
l’associació organitzà 
aquest passat diumenge 
en motiu dels actes de 
la Marató de TV3, el 3r 
concurs d’ornamentació 
d’arbres nadalencs amb 
material reciclat dirigit 
a totes les escoles, que 
van resultar guanyadors 
l ’ E s c o l a  G a s p a r  d e 
Portolà i l’Escola Ntra. 
Senyora del  Carme. 
Juntament amb tallers 
de maquillatge, el 2n 
concurs de la foto més 
divertida del Nadal, la 3a 
xocolatada popular, on 
tots els diners obtinguts 
es van destinar a la 
Marató, fent entrega del 
donatiu al teatre a l’acte 
de cloenda dels actes 
organitzats a Balaguer.

L’Associació Balaguer 2021 
presenta la campanya de
Nadal i diferents activitats

Campanya de Nadal 2013
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Desacord del projecte de Llei de
racionalització de l’Administració Local

 La setmana passada 
es va fer una concentració 
i lectura del manifest en 
contra del projecte de Llei 
de Racionalització i Soste-
nibilitat de l’Administració 
Local, al vestíbul de l’Ajun-
tament de Balaguer.
 Un acte en el qual hi van 
prendre part treballadors 
i regidors dels diferents 
grups polítics que confor-
men el consistori de la capi-
tal de la Noguera, mostrant 
el seu desacord.

Un moment de la concentració

“De quinze a mil”, una subhasta de 
pintura i obra gràfica a Balaguer
 Aquest divendres dia 20, 
la botiga d’antiguitats i objec-
tes de segona de mà l’Esgolfa, 
farà una subhasta sota el títol 
“De quinze a mil”, que oferirà 
la possibilitat de comprar 
pintura i obra gràfica amb 
uns bons preus de sortida. 
Entre les firmes que hi haurà, 
podem trobar Serrano, Fran-
cesc Guitart, Manuel Bellver, 
Maria Girona, Carme Aguadé, 
Rosselló, Jorge Castillo, Enric 
Cormezana... La subhasta 
començarà a les 21.00 h. Algunes de les obres de la subhasta

 El passat divendres 
29 de novembre, l’Àrea 
de Joventut de l’Ajun-
tament de Balaguer, va 
organitzar una sessió 
d’aeròbic, dins del cicle 
d’activitats d’Oci Jove 
Nocturn, al casal Lapa-
llavacara.
 Una quinzena de 
joves de la capital de la 
Noguera van participar 
a la sessió, a la qual 
per poder-hi participar 
s’havia de fer entrega 
de menjar per la gran 
r e c o l l i d a  d e l  B a n c 
d’Aliments.
 A i x í  m a t e i x ,  e l 
passat diumenge 10 
de novembre, durant la 

Festa Major, també es 
va realitzar una activitat 
per a joves, “On caga 
la vaca”, on també els 
par t ic ipants  hav ien 
de portar algun tipus 
d’aliment per a poder-hi 
participar.
 Tots els al iments 
recollits, seran entregats 
al Banc d’Aliments de la 
ciutat.

L’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament col·labora amb 
la recollida d’aliments

Sessió d’aeròbic

Acte dins del cicle 
d’activitats d’Oci Jove 
Nocturn que es fa al 
casal social
Lapallavacara

GRUP D’ART 4, vol agraïr a institucions, comerços i particulars la seva col·laboració que ha possibilitat la celebració del VII Con-
curs de Cant Líric “Germans Pla - Ciutat de Balaguer”: Diputació de Lleida, Ajuntament de Balaguer, Il·luminació Fornés, 
Família Portella, Bergé Fotògraf, Vivers Pla, Tallers Adolfo, Idiomes Figueres, Garcam, Perruqueria Cebado, Teixits Margineda, Mones-
ma-Saiz, Ceràmica Farreny, Mobles Gasol, Assessoria Solé Porta, Busquets, Cristec Vipla, Joima, L’Ast Major, Queviures Porté, Centre 
de Podologia Carme Busquets, Teixidó Associats, Tintoreira Salas, Bacallà Martínez, Clínica Dental Balaguer, Bodegues Garcés, Estanc 
San Agustín, Hotel Balaguer, Restaurant Tastet del Reng, ATT Assessors, Centre Cultural Victòria Barés, Papereria Elvi, Llibreria Marta, 
Floristeria Ginesta, Elecma Instal·lacions Elèctriques, Esports Montsec, Òptica Viola, Clínica Dental Pere Roig Cubino, Peixateria Lluïsa, 
Instal·lacions Balaguer, Cudós Consultors, Electrònica Ramon.
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La ZER El Jonc fa una xarrada a la
Facultat de Ciències de l’Educació

 L a  Z E R  E l  J o n c , 
formada per les escoles de 
Menàrguens, Camarasa i La 
Ràpita, és centre formador 
i compta amb una àmplia 
experiència formativa. El 
dimarts 3 de desembre va 
col·laborar amb la Facultat de 
Ciències de l’Educació, en una 
xerrada en aquesta facultat 
per explicar als futurs mestres 
el funcionament  d’aquesta 
ZER. La Cap d’estudis, Roser 
Rumí,  juntament amb 
l’equip directiu, el director 
de l’escola de Menàrguens i 
els practicants en alternança 
van fer un recorregut molt 
significatiu del tarannà de 
l’escola rural.Professors de la ZER El Jonc

Homenatge de l’Ajuntament de La 
Sentiu al campió Àlex Espejo
 L’Ajuntament de la Sentiu 
de Sió va rebre Àlex Espejo 
recent Campió de Catalunya 
de Quad resistència i membre 
del Espejo Quad Team. El de 
la Sentiu va assistir junt a 
la seva família i va rebre de 
mans de l’alcalde Mario Genè 
un trofeu, i va poder firmar el 
llibre d’Honor de la localitat 
on resideix.
 Àlex es mostrava molt 
satisfet, alhora que informava 
del seu ascens de categoria a 
la Q1, on ben aviat debutarà.

Expliquen als futurs mestres el funcionament de la 
ZER i el tarannà de l’escola rural

Àlex Espejo amb Mario Gené alcalde de La Sentiu

 El dia 27 de novembre 
va tenir lloc la darrera 
jornada del projecte Ar-
renca que ha organitzat 
l’Oficina Jove del Consell 
Comarcal de la Nogue-
ra amb la col·laboració 
del projecte Odisseu de 
cooperació entre Grups 
d’acció local de Cata-
lunya del Departament 
d’Agricultura Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural.
 L a  j o r n a d a  v a 

començar a l’Oficina 
Jove amb la presentació 
per part del president 
del Consell Comarcal 
i  de l  Consorc i  GAL 
Noguera-Segrià Nord, 
Pere Prat. Tot seguit, un 
tècnic del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pes ca ,  A l im ent a c ió 
i Medi Natural, Josep 
Maria Gallego, va exposar 
les ajudes per a joves 
emprenedors en matèria 
d’agricultura, i el tècnic 
de promoció econòmica 
del Consell Comarcal,  
J o s e p  Vi l a j o l i u ,  v a 
presentar la Certificació 
Turística Starlight i va 
obrir debat sobre les 
oportunitats que per 
al territori comporta 
aquesta certificació.

Èxit de participació al projecte 
Arrenca de l’Àrea de Joventut 
del Consell Comarcal

Participants a la jornada del projecte Arrenca

La Jornada es va
celebrar a l’Oficina 
Jove comarcal amb la 
presència del
president Pere Prat
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Vora set mil persones van visitar a la  
Fira de productes artesans d’Àger

 Una trentena d’expo-
sitors van participar a la 
Fira de les Aspres d’Os 
de Balaguer, celebrada 
el passat divendres 6 de 
desembre.
 La Fira va acollir di-
ferents activitats com 
passejades amb poni i 

jocs tradicionals.
 Al mercat no hi falta-
ren els productes típics 
de la població, com els 
torrons, l’oli o la mel. Els 
visitants a la fira, també 
van poder gaudir d’una 
visita al Museu de la 
Campana.

30 expositors van ser a la Fira 
de les Aspres d’Os de Balaguer

Fira de les Aspres d’Os de Balaguer

Fira d’Àger

 El passat 8 de desembre, 
Àger va acollir una nova 
edició de la Fira de produc-
tes artesans, amb un total 
de 92 parades de diferents 
productes alimentaris i d’ar-
tesania i milers de visitants 
que durant tot el matí van 
gaudir de les activitats i visi-
tes guiades que els organit-
zadors havien preparat, com 
la Mostra d’Oficis antics, 
amb terrissaires, cistellers, 
cadiraires, picapedrers, 
matalassers, apotecaris i 
ebenistes artístics, entre 
d’altres, les visites a la col-
legiata de Sant Pere, o a la 
farmàcia Montardit.
 Els productes del Mont-
sec, com la mel, l’oli, les 
tòfones i licors van ser els 
protagonistes de la Fira, que 
un any més reunia a milers 
de visitants.

La Fira que enguany arribava a la seva 17ena edició 
va reunir 92 parades de productes artesans, junt a 
la Mostra d’Oficis antics i les visites a la col·legiata



14 >> C U LT U R A

Marga Cloquell guanyadora del Concurs 
Internacional de cant líric Germans Pla

 El grup de Teatre la 
Sucrera de Menàrguens 
després de 24 anys so-
bre l’escena, presenta la 
comèdia «No et vesteixis 
per sopar» de Marc Ca-
moletti. Una obra d’èxit 
que fins i tot va ser rees-
trenada a Broadway fa 

poc i nominada com a 
millor revival als premis 
Tony.
 “No et vesteixis per 
sopar” és representarà 
el proper dia 25, dia de 
Nadal a les 19.30  a la Sala 
Joan Baptista Xuriguera 
de Menàrguens.

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

El grup de teatre la Sucrera de Menàrguens

Marga Cloquell

 La soprano Marga Clo-
quell va ser la vencedora 
ahir del 7è Concurs Inter-
nacional de Cant Líric Ger-
mans Pla - Ciutat de Bala-
guer, dotat amb 4.000 euros 
i celebrat el 8 de desembre 
al Teatre.
 Cloquell també es va 
endur el Premi del Públic 
i el que entrega els Amics 
de l’Òpera de Sabadell. El 
segon premi, de 2.000 euros, 
va ser pel baríton Josep 
Ramon Olivé, que va rebre 
també el reconeixement del 
col·lectiu Bada-Pas. Mentre 
que Tanit Bono va obtenir el 
Premi de lied que entrega 
la Fundació Victòria dels 
Àngels i Marta Casals, el 
premi Manuel Pla, entregat 
per l’Associació Cultural 
Grup d’Art 4, organitzadora 
del certamen.

El segon premi del Concurs Internacional de cant
líric va ser pel baríton Josep Ramon Olivé, Tanit 
Bono va obtenir el premi de lied
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El racó del poeta
Miquel Trilla
---------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Nadal 2013

Nadala teva, nadala meva,
besllum electritzant,
floretes certes, errors d’abans,
veritats d’ara.
Nadala teva, nadala meva,
guarets iguals, rius paral·lels,
dissort llunyana, 
felicitat. 
Nadala teva, nadala meva, 
flaires de pau, el bé de casa, 
potser una mà, 
la veu d’un bes o una abraçada. 
Nadala teva, nadala meva,
un gest amic, 
ahir mateix, aquell adéu, 
nit estelada, o el curt moment 
aquell més bell, això també 
nadala és, si el cor hi dansa.

La Biblioteca de Balaguer recomana:

 A través d’Opòton 
es narra la història d’un 
descobriment a l’inversa, 
dels indis que descobreixen 
Europa, Galícia, per ser 
més exactes. El terrissaire 
Opòton el Vell va formar 
part de l’expedició asteca 
que va deixar la costa 
mexicana per travessar el 
mar en direcció a orient. 
Una reflexió intel·ligent 
sobre el centrisme dels 
universos culturals.

La dona que va decidir 
no sortir del llit...
Autor: Sue Townsend
Gènere: Novel·la

 El dia que els bessons 
marxen de casa, l’Eva 
decideix ficar-se al llit i no 
sortir-ne més. Ja n’està tipa. 
El seu marit, no ho acaba 
d’entendre: qui se suposa 
que li farà el sopar, ara? 
Però el desafiament de l’Eva 
es va estenent i legions de 
fans que creuen en la seva 
protesta s’amunteguen 
davant de casa seva. Una 
mirada incisiva sobre la vida 
de la família moderna.

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

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

Paraules d’Opòton el vell
Autor: Avel·lí Artís-
Gener
Gènere: Novel·la

 C o m  p o t  a f e c t a r 
l’educació dels fills que la 
família passi per una situació 
econòmica delicada? És un 
bon moment perquè els nens 
aprenguin a valorar cada cosa 
guanyada amb el seu esforç. 
Els nostres fills no tindran 
una vida més fàcil que la 
nostra. Aquest canvi afecta la 
manera d’educar els nostres 
fills i filles. Què es trobaran el 
dia de demà? Els ensenyem a 
superar les dificultats?

Educar en temps de 
crisi
Autor: Ramon Casals
Gènere: Per pares i mares
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Artistes emergents de Balaguer han 
exposat la seva obra a l’Ajuntament

 El passat dimarts 
17 de desembre, al Te-
atre Municipal tots els 
alumnes de l’Escola de 
Música distribuïts en 
diversos conjunts corals 
i instrumentals van oferir 
el tradicional Concert de 
Nadal. En aquesta oca-

sió, a banda del caracte-
rístic repertori nadalenc, 
algun dels grups van 
interpretar peces musi-
cals de bandes sonores 
del cinema actual.
 El dimecres 18 de 
desembre van actuar per 
totes les residències.

Concert de Nadal dels 
alumnes de l’escola de Música

Escola de Música

Artistes emergents

 Tapissos, llums de peu, 
olis, retrats, dibuixos, sa-
bons i joies són algunes de 
les peces que composen 
l’exhibició ‘Artistes i arte-
sans emergents’, que s’ha 
pogut veure a la sala d’ex-
posicions de l’Ajuntament 
de Balaguer fins el 15 de 
desembre.
 Autodidactes o amb 
formació artística, creatius, 
transgressors, observa-
dors... són alguns dels ad-
jectius que poden descriure 
aquesta nova fornada de 
creadors balaguerins que 
han decidit unir esforços i 
obres per muntar aquesta 
exposició conjunta. Darrera 
del seu art s’amaga uns 
autors amb ganes i idees 
per crear, ensenyar la seva 
obra i explorar nous camins 
artístics.

Durant la primera quinzena del mes de desembre, 
la sala d’exposicions de l’Ajuntament ha acollit una 
mostra de l’obra d’aquests joves artistes
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................32
2. Viladecans ...............27
3. Horta.........................25
4. Torredembarra ........25
5. Torreforta .................24
6. Vilanova ...................23
7. El Catllar ..................22
8. Tàrrega .....................21
9. Marianao Poblet  ....19
10. Igualada .................18
11. Tecnofutbol ............17
12. Amposta .................16
13. Andorra  .................15
14. Balaguer ............... 15
15. Almacelles .............13
16. Jesús i Maria  ........12
17. Vista Alegre ...........10
18. Alpicat ......................8

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

     Els gols de Botigué 
i de Parra davant el 
Torreforta no van ser 
suficients per evitar 
una nova derrota, la 
cinquena consecutiva, 
de la temporada, que 
els deixa a un mal lloc 
de la classificació.

El Balaguer es complica la vida després 
de perdre per 2-4 davant el Torreforta
FUTBOL>> Els
balaguerins van fer una 
pèssima primera part 
que va aprofitar el
Torreforta per posar-se 
0-3 en el marcador

01/12/2013

AMPOSTA 2
BALAGUER 0

 El Balaguer no troba el 
camí per sortir de la ratxa 
negativa de resultats, i el 
passat diumenge va tor-
nar a caure 2-4 davant el 
Torreforta, en la cinquena 
derrota consecutiva, que 
l’ha situat a la part baixa 
de la classificació amb 15 

estar molt més intensos 
en el joc i van aconseguir 
retallar diferències amb un 
gol de Botigué, però Clau-
dio va tornar a posar el 1-4, 
trencant les esperances 
dels vermells.
 A falta de deu minuts 
pel final, Parra retallava 
altra cop les diferències, 
i al 86 va posar la por al 
cos als tarragonins quan 
va estabellar una falta a la 
creueta. Al final el 2-4 va 
ser definitiu, abans de que 
el Balaguer afronti, fora 
de casa, dos dels derbis 
lleidatans de la categoria. 
El proper diumenge es des-
plaça a Tàrrega i després 
de l’aturada nadalenca, 
el 12 de gener visitarà el 
camp del EFAC Almace-
lles.

punts.
 El Torreforta va aprofi-
tar una pèssima primera 
part dels locals per marxar 
al descans amb un 0-3 
favorable pels seus interes-
sos, amb tres gols del bala-
guerí Ferran Alamàn. A la 
segona part, els locals van 

Ferran Alamàn va marcar tres gols pel Torreforta

15/12/2013

BALAGUER 2
TORREFORTA 4

Ramon lluitant una pilota en joc

Isaac Solanes

Propers encontres

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

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

12/01/2014  --  16 h
Camp  Municipal 

d’Almacelles
Almacelles| Balaguer
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El CEN Balaguer aconsegueix 14
mínimes pels campionats de Catalunya

 Molt bons resultats en 
el trofeu Tardor disputat a 
la piscina del CN Lleida, 
a l’última competició per 
realitzar les mínimes per 
al campionat de Catalunya 
que es disputarà a Sabadell 
del 20 al 23 de desembre.
 Com a millors resultats 
tenim  la primera posició 
d’en Pere Barbosa en els 
100 lliures i 100 esquena, 
també primer en Marc 
Camarasa en els 100 braça.
 E n  f e m e n í  t e n i m 
la  pr imera posició de 
l’Anna Auberni en els 100 
papallona, i segona  la Núria 
Ortiz en els 200 estils, entre 
d’altres.Nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer

El C.F.S. Balaguer CheckSystems
empata a tres gols a la pista del Teià
FUTBOL SALA>> Les 
balaguerines van sumar un 
punt important a la pista del 
Teià a l’empatar a tres gols, 
i ja sumen 8 punts ocupant 
la vuitena posició de la taula. 
La primera part va finalitzar 
amb un 2-0 per les jugadores 
locals, però a la segona part, 
les balaguerines van sortir 
disposades a emportar-se 
els tres punts i van poder 
remuntar el resultat advers 
amb gols de Marta Nogueira, 
Sílvia Pérez i Olga Parisé.

NATACIÓ>> Els campionats de Catalunya es
disputaran del 20 al 23 de desembre a Sabadell

Club Futbol Sala Balaguer Check Systems

FUTBOL SALA>> El 
Club Futbol Sala Bala-
guer-Cristec va perdre 
a la seva pista davant el 
C.F.S. Ascó per 1-5, en un 
partit en que els tarrago-
nins van mostrar la seva 
superioritat tècnica.
 El proper dissabte el 

Cristec Balaguer descan-
sa i en el proper partit de 
lliga, l’11 de gener, rebrà 
al pavelló municipal de 
Balaguer, al líder de la 
categoria, el Riera de 
Cornellà.
 El Cristec es novè 
amb 10 punts.

El CFS Balaguer Cristec perd a 
casa davant l’Ascó per 1-5

C.F. S. Balaguer Cristec
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Derrota del sènior masculí del C.B.
Balaguer davant el Sant Quirze 

 L’equip sènior masculí 
del Club Bàsquet Balaguer 
va perdre el seu partit que 
va disputar el passat cap de 
setmana a la pista del Sant 
Quirze, per 68-47.
 E l  S a n t  Q u i r z e 
era un rival directe a la 
classificació, i després del 
encontre, els balaguerins 
ocupen la 14ena posició 
amb 4 victòries i 9 derrotes, 
mentre que el Sant Quirze 
és desè amb 5 victòries i 8 
derrotes.
 La propera jornada 
serà el 11 de gener, i els 
balaguerins rebran al 
Caldes A, actualment, en 
la sisena posició.C.B. Balaguer masculí

Primera derrota del sènior femení del 
C.B. Balaguer davant el Secà Sant Pere
BÀSQUET>> L’equip sèni-
or femení del Club Bàsquet 
Balaguer va patir la seva 
primera derrota aquesta 
temporada davant el Secà 
Sant Pere de Lleida per 57-
46. Ara, les balaguerines són 
segones amb 11 victòries i 
una derrota, només supe-
rades pel líder l’Igualada B.
 L’11 de gener, les bala-
guerines visitaran la pista 
del Sant Andreu, que actual-
ment ocupen la desena posi-
ció de la Segona Catalana.

BÀSQUET>> Els balaguerins van caure per 68-47, 
en un partit en que els locals van ser superiors

Sènior femení del C.B. Balaguer

 El balaguerí Christian 
Mencia Morales,de16 
anys, ja fa 10 anys que 
corre en  ciclisme en 
ruta. Des de petit va ha-
ver d’anar a la Comunitat 
valenciana per poder 
participar en aquesta 
modalitat esportiva, ja 
que a Lleida, no hi ha cap 
club. Va anar a Castelló 
de la Plana on va estar 6 
anys a les escoles on va 
aconseguir 4 campionats 
provincials consecutius,  
Al segon any de cadet 

li va arribar la oportuni-
tat de córrer a un gran 
equip el Club Ciclista 
Oscense (Osca), on li van 
oferir un ample calendari: 
Catalunya, C.Valenciana, 
C.Foral de Navarra, Païs 
Vasc, Cantàbria i Aragó. 
Amb aquest equip va 
poder aconseguir 5 victò-
ries i bastants llocs dins 
dels 10 primers. Aquests 
resultats li han donat 
l’oportunitat de córrer 
el primer any de juvenil 
a uns dels millor equips 
d’Espanya, com és el 
Huesca La Magia. 
 Christian Mencia està 
content del seu progrés 
en aquest equip, tot i que 
creu que és una llàstima 
que no pugui competir 
en algun club a la seva 
província.

El balaguerí Christian Mencia 
triomfa en el ciclisme cadet 
en ruta amb el C.C. Oscense

Christian Mencia acompanyat per Indurain

CICLISME>> Aquest 
balaguerí ha de
competir amb un 
equip d’Osca, ja que 
no n’hi ha cap a Lleida
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El CTT Balaguer Villart Logístic perd 
dignament a la pista del Fotoprix Vic

 El Balaguer Villart Logístic 
va caure dignament a la pista 
del potent Fotoprix Vic per 4 a 
2, en un encontre que s’havia 
ajornat en el seu moment 
per tal que la seva jugadora 
internacional Sara Ramírez, 
membre de la selecció espa-
nyola, pogués participar-hi.
 Un partit complicat, en 
que cada torn variava el 
marcador, tot i fer un bon 
paper, les balaguerines no 
van poder guanyar i quedava 
el marcador final en 4 a 2.
 Malgrat la derrota enfront 
de l’actual sotscampió de 
la lliga, el Balaguer Villart 
Logístic ha estat l’únic equip 
que li ha guanyat dos partits 
en un encontre al potentíssim 
Fotoprix Vic, i es perfila ja 
com el candidat a la tercera 
plaça en aquesta lliga de 
Superdivisió.

Un moment del partit

TENNIS TAULA>> Les balaguerines continuen a la 
part alta de la classificació després de 8 partits dis-
putats, i opten a la a posició al final del campionat

 Aquest passat dis-
sabte, dia 14, el Club Fut-
bol Balaguer va celebrar 
un sopar de Nadal amb 
tots els equips que con-
figuren el base d’aquest 
club esportiu, amb l’as-
sistència d’unes 200 
persones, entre pares, 

jugadors, acompanyants 
i autoritats.
 L’àpat que va tenir 
lloc al casal de Lapalla-
vacara, es va fer el lliura-
ment del premi al millor 
company de l’equip, on 
es van votar entre els 
mateixos jugadors.

El Club Futbol Balaguer
celebra el sopar de Nadal

Foto dels nens guanyadors
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Elisabeth Aixalà aconsegueix el
subcampionat de Catalunya de Taekwondo

FUTBOL SALA>> Vic-
tòria dels jugadors de 
Club Esportiu Vedruna 
Balaguer per 4 a 0 amb 
tres gols de Gerard Boti-
gué i un de Gerard Diaz 
en el derbi local contra  
el C.F. Balaguer de cate-
goria infantil.

 Cal destacar la tor-
nada a l’equip de Pau 
Muñoz després de la 
seva lesió, i on l’equip 
local ha millorat molt en 
el seu treball defensiu, 
mantenint per primera 
vegada,la porteria a zero, 
aquesta temporada.

El Vedruna s’emporta el derbi 
infantil de Futbol Sala

Infantil del C.E. Vedruna

Elisabeth Aixalà al podi

 El passat dia 1 de de-
sembre es va celebrar a 
Barcelona el Campionat 
de Catalunya absolut de 
taekwondo, quedant Eli-
sabeth Aixalà (alumna del 
Gimnàs Punt d’Esport de 
Balaguer), subcampiona de 
Catalunya en la categoria 
de super lleuger femení.
 Aquest campionat és 
el de màxim nivell que se 
celebra a Catalunya, sent 
aquesta la primera potència 
d’Espanya en Taekwondo i 
Espanya la segona del món, 
pel que és un gran èxit. 
 En aquesta categoria 
competien les 10 millors 
taekwondokas de Catalu-
nya. Elisabeth ja va acon-
seguir la medalla de bronze 
l’any passat, així com el 
segon lloc en el trofeu fe-
deració, també el 2012.

TAEKWONDO>> Aixalà ja va ser 3a en l’edició de 
l’any passat i enguany s’ha enfrontat a les 10 millors 
taekwondistes de Catalunya



22 >> O P I N I Ó

 Nadal és un bon camí per 
trobar-se una vegada més 
amb Jesús, és l’ombra que 
hem de seguir tots a la vida.
Celebrarem el Nadal en 
temps d’erosionar. Ens 
indica un camí a seguir 
de (superació, solidaritat, 
fraternitat, fe...) hem de ser  
conscients de que no podem 
deixar-nos arrastrar més; no 
es tracta de trencar res, tan 
sols de ser millors persones 
i crear llaços d’amistat.
 La  soc ie ta t  ac tua l 
pateix una crisis, ja que 
l’home s’està convertint 
en un instrument més de 
producció que de valors, 
amb baixa autoestima i falta 
de fe. Quan s’abandona es 
perd a ell mateix deteriorant-
se i construint uns societat 

sense base.
 Les persones han de ser 
íntegres, ja que l’home és la 
imatge de Déu.
 Per evitar la corrupció 
hem de deixar-nos governar 
per lleis supremes, no pels 
diners. Vivim en un món que 
està manejat per riqueses 
materials, posicions i terres. 
Lo que l’hem convertit en 
Déu i és el dimoni.
 El misteri de Betlem, 
que tants milions d’éssers el 
celebren en aquest dies, es 
respira un ambient de pau, 
amor i harmonia. Parlar de 
Jesús amb rigor, significa 
partir d’un principi, essent lo 
important compartir amb la 
gent i ser més transparents, 
i honestos, és a dir, sent 
millors persones; ja que com 

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.

Nadal 2013
Francesc Cucurull i Torra
----------------------------------------------------------------------------------------------------

més pròxim estàs a ell més 
sens la seva presència.
 No vull extendre’m més 
però en aquest temps que 
corren, necessitem un Papa 
com l’actual Francesc, ja 
que ha imprès un nou estil 
a l’església. Que per la 
seva naturalesa humana 
i senzilla, estic convençut 
que farà canvis importants, 
ja que posa la voluntat i la 
veritat per davant de tot i 
busca als més necessitats. 
E n  a q u e s t e s  f e s t e s 
Nadalenques, demanem 
al Senyor, que siguem 
millor amb el pròxim, i que 
intentem ser generosos.
 Sempre hi haurà un 
Màrtir que salvi el poble, 
doncs pot ser el Papa, 
esperant que sapiguem 
aprofitar aquets missatge 
salvador.
Bones Festes!!!!!

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

Concert de les Nines Solidàries
Mariajosep Rubies i Biscarri
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El proper dia 1 de Ge-
ner a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal de Ba-
laguer, es celebrarà la 
vuitena edició del Con-
cert de les Nines Solidà-
ries. Amb la participació 
de Xavier Sabaté, piano. 
Carles Ivan Borràs, tenor 
i Mariajosep Rubies, So-
prano.
 Aquest és un concert 
amb finalitats solidàries, 
educatives i musicals. 
De caire familiar que in-
trodueix als nens l'actitut 
de saber  escoltar i viure 
la música clàssica de 
molt aprop: des de l'es-
cenari  (quan sonen les 
cançons de bressol més 
entranyables i amb una 
nina als braços).

 Veniu amb família i 
amb els més petits de casa.
 La recaptació de les 
nines de drap beneficiarà 
els programes socials de la 
Creu roja de la Noguera, de 
la qual un grup de voluntà-
ries han ajudat a portar al 
món aquestes nines junt 
amb altres senyores que 
cada any han fet de lleva-
dores i de modistes.
 Donar també les gràci-
es a les empreses,entitats i 
particulars que amb el seu 
suport econòmic fan possi-
ble aquest concert.  Vos hi 
esperem a tots!  Bon Nadal 
i feliç Any Nou 2014!

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

Casoris (II)
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El que hagi entès el 
passar Casoris I com un 
gest de monarquisme per 
la meva part, no és que 
vagi errat, no, és que no 
pot encabir gran cosa al 
seu cervell. Per aclarir-ho, 
he de dir que es tan sols 
un gest de simpatia a 
uns pares que han patit 
tal avinentesa com jo ma-
teix, pensant que sempre 
hi haurà el risc que entri 
a casa teva un aliè que 
sempre serà un estrany. 
Amb això dels casoris, es 
pot observar que quan una 
filla es marida, el camí és 
seguit més aviat que tard, 
per germanes i parentes 
properes. Per tant el se-
gon casament, la que van 

batejar com la “infanta 
catalana”, per treballar (?) 
a Barcelona, no va tardar 
gaire. Tots els cors es van 
obrir per donar i rebre la 
felicitat d’aquella parella 
ideal. A més, ell era a part 
de “guapíssim”, un juga-
dor d’èlit amb el Barça, i 
un tros d’home que podia 
i faria feliç a qualsevol 
dona. Del nord d’Espanya, 
per tan bona fusta. El dia 
del casament Barcelona 
va ser monàrquica. Quina 
meravella! I ja les tenim 
casades a les dos infantes 
amb títol de noblesa in-
clòs.
 El temps va passar pels 
de Lugo com vam veure la 
quinzena passada. Als de 

Palma, un jutge compe-
tent i bellugadís, els va 
escrivint la seva biografia 
amb paper de jutjat. Com 
es diu que tothom ha d’es-
tar en continua formació 
per la vida que ens tocarà 
viure, el Sr. Urdangarin es 
va buscar un antic profes-
sor que li va ensenyar mol-
tes coses, fins i tot, aque-
lles que no cal ensenyar. 
Mentrestant la parella va 
anar sumant membres al 
grup familiar, i milions als 
seus comptes corrents, i 
tots érem feliços. Però... 
patapam!!, un bon senyor 
estira de la manta que feia 
d’estora i es descobreix la 
“basura”, i aquí estem en-
cara. Veiem a un fiscal que 
lluita per a que no s’imputi 
a la infanta-duquesa, i a la 
vegada, un jutge entossu-
dit en que sí que s’ha de 
fer. Redéu quin merder!!

 I aquí en aquest mer-
der estem. Amb una mica 
de mala sort la monarquia 
en sortirà perfumada. 
Amb un us i abús de la si-
tuació privilegiada en que 
es trobava, aquest noi que 
tenia “sang neta” que no 
havia de barrejar amb la 
“bruta de la borbonada”, 
ens ha sortit un pardal. 
Però... tonto. No va tenir 
ni la prudència de sospe-
sar les paraules dites per 
telèfon, ni la intel·ligència 
de retirar-se a temps dels 
seus “negocis”. En el seu 
cap ha demostrat que no 
hi ha gran cosa, potser no 
res, doncs l’han enxampat 
per tot arreu. Ja era tan 
fàcil embutxacar-se els 
diners que polítics i em-
presaris, tan bruts com ell 
li proporcionaven, que al 
final ja estava del tot “em-
palmado”.

 El meu parer és que 
s’hauria de picar, però ben 
picades, aquestes cres-
tes visibles de corrupció, 
perquè són les que havien 
de donar exemple, i veient 
tots com són, no han sabut 
ni vetllar les aparences. I 
aleshores jo em pregunto 
si aquestes infantas han 
tingut gaire sort amb la 
sang neta. Si la cobdícia 
i el deler del “calè”   l’ha 
portat elles o ells? I gosa-
ria preguntar, que té ha 
veure la sang per a que 
una persona sigui ètica-
ment correcta? Doncs vull 
pensar que els pares d’uns 
i altres són persones de 
bé.
 Però no oblidem que la 
família és un plat difícil de 
fer.

-----------------------------------------
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 Finalment, després 
de lluitar durant aquests 
darrers anys per intentar 
vèncer aquesta implacable 
malaltia que afecta a tantes 
persones de la nostra hu-
manitat, acceptant-la resig-
nadament amb una gran 
fortalesa d’esperit, ens ha 
deixat fa pocs dies el ciu-
tadà compromès, l’empre-
sari excel·lent, el bon amic 
i company, en Josep Maria 
Maurici.
 Era fill de La Sentiu, 
però de molt jovenet va ve-
nir a treballar d’aprenent 
de mecànic a Balaguer, ofi-
ci que per a ell constituïa 
una autèntica vocació. Va 
treballar en diversos tallers 

En Josep M. Maurici, un bon ciutadà 
i empresari excel·lent
Josep Borràs. Ex alcalde de Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

importants de Balaguer, i 
després d’adquirir una sòli-
da experiència professional 
es va establir per si mateix. 
Va fundar la seva pròpia 
empresa, que en pocs anys 
la convertiria en una em-
presa molt important de la 
ciutat. Fruit de la seva cons-
tància, del seu sacrifici i del 
treball incansable durant 
tants anys, no només va 
crear aquesta gran empre-
sa de venda i reparació de 
camions a Balaguer (IVE-
CO), sinó que la seva visió 
empresarial el va portar a 
crear diverses empreses 
del ram del transport a Tàr-
rega, Lleida i fins i tot a Tar-
ragona. 

 Tot això ho va aconse-
guir en companyia de la 
seva esposa Teresina, que 
l’aconsellava i li donava 
suport en totes les seves 
iniciatives. Ell estava molt 
orgullós de la seva família, 
amb uns fills molt units, 
que sempre l’escoltaven 
amb respecte els seus con-
sells sobre la vida, la famí-
lia, el treball, o l’honradesa 
personal.
 Ell era una persona molt 
activa i compromesa en-
vers el progrés de Balaguer, 
i per això, a més a més de 
la seva dedicació al treball 
i a tirar endavant les seves 
empreses, col·laborava en 
qualsevol activitat positiva 
de cara a la promoció de  la 
ciutat.
 El vaig conèixer perso-
nalment quan era Regidor 
de l’Ajuntament de La Sen-
tiu als primers anys de la 
democràcia, experiència 
que ell sempre recordava 

amb orgull i satisfacció. Jo 
li vaig demanar si es volia 
incorporar amb els altres 
regidors al nostre projec-
te polític. I des de llavors 
la nostra amistat i col-
laboració va anar creixent 
dins les diverses activitats 
polítiques, econòmiques o 
socials de la societat bala-
guerina. 
 Com he dit anteri-
orment, al Josep Maria 
li agradava molt de col-
laborar en tot tipus d’inicia-
tives, però no de qualsevol 
manera, sinó sempre d’una 
forma sincera, responsa-
ble i molt exigent. Els qui 
el coneixíem sabíem que li 
agradava dir les coses pel 
seu nom, però en canvi era 
una persona positiva, con-
seqüent, franca i sobretot 
fidel. Era una persona que 
sempre hi podies confiar 
perquè et deia la veritat del 
que pensava.
 Era certament una per-

sona de valors i de princi-
pis, sempre disposada a 
defensar les seves opinions 
sobre la societat actual. 
Això sí, estava en contra 
de la falsedat i de la pre-
potència, però sobretot es 
rebel·lava en contra del mal 
exemple que donen moltes 
persones de l’actual classe 
política, que actuen massa 
vegades per interessos per-
sonals, i que no governen 
amb la integritat i l’honra-
desa que seria desitjable.  
 Per altra part, estimava 
i defensava profundament 
els interessos de Catalu-
nya, i per això la volia lliure, 
justa, amb empenta, mo-
derna i molt especialment 
honesta. 
 Va ser un plaer gaudir 
de la seva confiança i sin-
cera amistat, i el seu exem-
ple serà per a mi un bon 
record que conservaré per 
sempre. Josep Maria, des-
cansa en pau.

 Què en pensaríeu si 
algú us diu que en aquest 
mes de desembre s’ha 
aprovat el pressupost de 
l’ajuntament de Balaguer 
de l’exercici 2013? Segu-
rament ens diríeu que ens 
hem confós i que a aques-
tes alçades de l’any el que 
toca és discutir els pressu-
post per l’any 2014, oi? Això 
mateix vàrem pensar molts 
dels regidors i regidores 
del consistori de Balaguer 
quan ens varen convocar 
per un ple extraordinari i 
urgent pel passat dimarts 
3 de desembre de 2013. 

Tot un exemple de bona gestió
Grup Municipal PSC Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Però no!... certament eren 
els pressupostos del 2013. 
A més a més, per acabar 
d’afegir una mica de sur-
realisme al tema, cinc dies 
abans  ja s’havia celebrat el 
ple ordinari del mes de no-
vembre on l’aprovació del 
pressupost del 2013 aparei-
xia a l’ordre del dia. Apro-
vació que no es va dur ter-
me ja que, a l’inici del ple 
ordinari, l’alcalde va haver 
de retirar l’aprovació del 
pressupost de l’ordre del 
dia perquè no disposava de 
la majoria necessària per 
aprovar-los a l’haver estat 

incapaç de generar el con-
sens i el diàleg per poder 
arribar a un acord amb els 
altres grups del consistori.  
Durant tot l’exercici hem 
sentit infinitat de vegades 
com l’alcalde ens deia que 
era incapaç de quadrar el 
pressupost ja que segons 
el seu criteri era necessari 
modificar el Capítol 1, és a 
dir les retribucions dels tre-
balladors públics de l’ajun-
tament,  per poder fer  in-
versions a la ciutat. És a dir, 
pretenia que els treballa-
dors públics carreguessin 
a les seves costelles (i sa-
laris) la seva festa particu-
lar!. I vet aquí que ara, quan 
hem tingut tot l’any prorro-
gat el del 2012, ara li entren 
les presses i les urgències i 

troba en un tres i no res la 
quadratura del cercle! (sen-
se haver hagut de modificar 
el Capítol 1 per cert). Per-
meteu-nos que us diguem 
que aquesta situació ens 
sembla molt lamentable. 
Que a aquestes alçades de 
l’any es pretengui aprovar 
un pressupost que ja està 
executat ens sembla una 
estafa envers la ciutadania 
de Balaguer. Un insult a la 
intel·ligència. És per això i 
per molts altres motius que 
hem exposat en el darrer 
ple extraordinari, que els 
regidors/es del grup muni-
cipal del PSC hem votat en 
contra, tan pel que fa a la 
qüestió de la urgència com 
pel que fa al pressupost en 
sí.  Malgrat això, el pressu-

post finalment s’ha aprovat 
(amb el sorprenent recolza-
ment d’ERC que cinc dies 
abans en el ple ordinari no 
estava disposat a votar afir-
mativament el pressupost).  
I del pressupost del 2014 
què en sabem?.. doncs que 
de moment “ni està ni se 
l’espera”. Tot un exemple 
de bona gestió i “savoir-
faire” de l’alcalde i el seu 
equip de govern.
 I no oblidem que aquest 
pressupost consolida fac-
tors com: els 3 càrrecs de 
confiança que ens costen 
125.000 e a la ciutat, les 
retallades a l’escola de mú-
sica i les llars d’infants i la 
plaça de mestre d’educació 
infantil eliminada recent-
ment, entre altres.
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Ardslot de Menàrguens va recollir vora 
900 euros per la Marató de TV3

 En  aquesta  ocas ió 
l ’ a s s o c i a c i ó  A r d s l o t 
de Menàrguens es  va 
desplaçar el diumenge 8 de 
desembre a Cerdanyola del 
Vallès per muntar-hi un dels 
seus circuits d’escalèxtric 
acrobàtics, que reproduïa 
la paraula Marató. Aportant 
u n  d o n a t i u  d e s t i n a t 
íntegrament a La Marató, 
els nens i nenes hi jugaven 
en tandes de 5 minuts. 
Durant vuit hores hi va 
haver 64 tandes, i en haver-
hi deu carrils van participar-
hi un total de 562 persones. 
La recaptació final va ser de 
gairebé 900 euros en una 
jornada festiva.Circuit Slot

L’Associació de Dones Isabelina de
Bellcaire recull fons per la Marató
 L’associació de Dones 
Isabelina de Bellcaire 
d’Urgell va organitzar una 
sèrie d’actes per recollir 
fons per la Marató de 
TV3. El passat divendres 
van fer la conferència 
s o b r e  l e s  m a l a l t i e s 
neurodegeneratives.
 El dissabte al poliesportiu 
els infants van decorar 
un mural i va actuar  el 
grup musical Sweet Sixties 
amb un sopar en el que es 
sortejaren els lots recollits.

Amb la instal·lació d’un circuit slot acrobàtic amb la 
paraula Marató, a Cerdanyola del Vallès

Actes de la Marató de TV3 a Bellcaire

 El Museu de la Nogue-
ra ha engegat el projecte 
de memòria històrica «Els 
nens de la Guerra» que vol 
recollir testimonis orals 
d’aquells qui eren nens i 
nenes durant la Guerra Ci-
vil Espanyola de 1936-1939 
i van viure a la zona del 
Cap de Pont de Balaguer.
 El projecte té com 
a objectiu recollir les 
històries personals, els 
records i les vivències 
d’una generació que 
va viure la Guerra Civil 
Espanyola des de la 

perspectiva dels infants. 
S’entrevistaran diverses 
persones de més de 
vuitanta anys de Balaguer, 
La Sentiu de Sió, Bellcaire 
d’Urgell, Camarasa i 
Vallfogona de Balaguer. 
Aquest projecte és possible 
gràcies a la implicació 
d’aquests ajuntaments.
 L a  i n v e s t i g a c i ó 
pretén també recollir 
documentació i material 
gràfic i fotogràfic d’aquells 
anys, i és per això que el 
Museu de la Noguera fa 
una crida a les famílies de 
la zona del Cap de Pont 
que tinguin aquest tipus de 
materials als seus arxius 
familiars per tal que els 
cedeixin temporalment 
al Museu i així poder-ne 
treure còpies. Un cop fetes, 
el material es retornarà a 
les famílies propietàries. 

El Museu de la Noguera posa 
en marxa el projecte “Els 
nens de la guerra”

Els nens de la guerra

El Museu fa una crida 
per recollir fotos i 
documents de la
guerra dels veïns de 
la Noguera
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Èxit de participació en les activitats de 
Balaguer per la Marató de TV3

 Més de 50 entitats i 
particulars de Balaguer han 
participat enguany en l’or-
ganització d’activitats per 
recaptar fons per La Marató 
de TV3, dedicada a les ma-
lalties neurodegeneratives. 
Tot i que des de principis de 
mes s’estan fent activitats, 
ha estat el darrer cap de 
setmana, coincidint amb 
la celebració de La Marató, 
que s’han fet la majoria 
d’actes, en els quals podia 
col·laborar qualsevol perso-
na aportant 1, 2 o 3 euros.
 Durant uns dies, doncs, 
l’Associació Dones d’Al-
matà, el Centre d’Esplai 

Santa Maria i l’Associació 
Africana de la Noguera han 
estat guarnint els arbres del 
Passeig i la plaça Mercadal 
amb estels amb el nom 
dels balaguerins. D’altra 
banda, en diversos punts de 
Balaguer, es podia adquirir 
per 1 euro el botó de La 
Marató, l’element identifi-
catiu d’aquesta iniciativa 

Camió de bombers

Parades solidàries

Els balaguerins es van 
mostrar molt solidaris i 
van participar en totes 
les activitats que es van 
organitzar a la ciutat

 Els amants de l’es-
port van poder partici-
par en una pedalada de 
25 quilòmetres que va 
passar pels nuclis de Ba-
laguer, Camarasa, Sant 
Llorenç i Gerb.
 Finalment, a partir de 
les 18.30 hores, al Teatre 
Municipal es va fer un 
festival de final de festa 
amb l’actuació d’una 
dotzena d’entitats.
 En el  decurs 
del festival es va donar 
a conèixer la quantitat 

total recollida en els actes 
organitzats a Balaguer i 
que ascendeix a 23.374 
euros.
 El suport a la 
Marató de TV3 mobilitza 
des de fa  dos anys 
centenars de balaguerins
organitzant i participant 
en ta l lers ,  mercats , 
exhibicions de dansa o 
esportives o concerts 
per tal de donar suport 
a aquesta iniciat iva 
solidària.
 D’altra banda, 
el Ball de bastons del 
Casal Pere III participà 
en directe a la nit en 
el programa de TV3, 
c o l · l a b o r a n t  t a m b é 
en l’actualització del 
marcador en un punt 
del programa televisat 
diumenge a la nit.

En totes les activitats
organitzades a Balaguer es 
van recaptar 23.374 euros

Pedalada per la Marató

Desenes de
participants ciclistes 
a la pedalada per la
Marató de 25
quilòmetres

solidària a la ciutat.
 Quatre formacions de 
Balaguer (Rehenes, La Ne-
vera, Parking 95 i Tropikal 
Jam) van participar el pas-
sat dissabte en el Concert 
Jove Solidari que es va fer 
al Molí de l’Esquerrà. El ma-
teix dissabte, l’Escola Pia 
organitzà una caminada. 
Però, un any més, l’epicen-
tre dels actes del diumenge, 
va ser la plaça  Mercadal, 
on des de primera hora del 
matí es va poder pujar en 
un tren turístic, saltar en 
inflables, aprendre a ballar 
bastons, passejar en carro, 
fer xapes dels gegants de 
Balaguer, enfilar-se en un 
camió de Bombers, apren-
dre a fer màgia o comprar 
en un mercat solidari a 
càrrec de diverses entitats 
de la localitat i més activi-
tats, tancant la festa amb 
el festival al Teatre.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
---------------------------------------
OPORTUNITAT, venda 
de parcel·les aïllades a 
la millor zona de Ba-
laguer, al costat del 
col·legi Mont-roig, de 
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.
---------------------------------------
ES TRASPASSA local 
amb llicència de disco-
teca a Balaguer. Raó: 
636432606.
---------------------------------------
OUTLET DE VENTA de 
pàrquings: la Banqueta,  
43 per 4.000 e i c/ Barce-
lona, 72 de línia per 6.000 
e i tancat 12.000 e. Raó: 
676116396.
---------------------------------------
NAU DE 950 m2, total-
ment equipada en llo-
guer al Polígon Industrial 
Campllong de Balaguer. 
Raó telèfon informació: 
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 tancat 
al c/ Sanahuja, davant 
Germanes Carmelites, 
primera planta. Interes-
sats trucar al: 666724096.
---------------------------------------
ES LLOGA magatzem 
de 21m 2 a l  c /  Sant 
Pere Màrtir, per 90e/
mes. Pàrquing al c/ Ur-
gell per 35e/mes. Raó: 
973447752-639920281.
---------------------------------------
SE ALQUILAN naves de 
400 i 250 m2 a la Ràpita. 
Telf: 609939547.
---------------------------------------
LLOGUER DE PÀR-
QUINGS de línia, al Molí 
del Comte (Pl. Alguer) 
45 e/mes. A l’Avda. Pere 
III cantonada Cardenal 
Bell-lloch (per cotxe 
petit) 40 e/mes. Raó: 
699888360.
---------------------------------------

TREBALL
---------------------------------------
CLASSES particulars o 
repàs d’anglès, primà-
ria i ESO. Raó telèfon: 
647185846.
---------------------------------------

OPORTUNITAT!! Ex-
encarregat de botiga 
d ’e lectrodomèst ics . 
Habilitats comercials, 
administratives, gestió 
i direcció. No el deixis 
escapar!! Més informa-
ció: http://www-linkedin.
com/in/151177 Contacte: 
686121973.
--------------------------------------- 
SE OFRECE señora para 
cuidar gente mayor y 
niños, con mucha ex-
periencia y estudios. 
Con buenas referencias. 
Razón: 698225503.
---------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes i 
altres esdeveniments. 
Àmplia experiència en el 
sector audiovisual. Pres-
supost sense compro-
mís. Contactar amb Dani 
Arregui. Tel.:686774086 
(daniaso@gmail.com).
---------------------------------------
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. Fem el 
teu pressupost sense 
cap compromís. Telèfon 
d’informació i contacte: 
690921832.
---------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
CLASSES DE BALL 
(Swing, Salsa, Foxttrot, 
Cha Cha Cha, Vals...). 
Comença el nou any 
ballant! Preus econò-
mics. Més informació 
al: 626915106 (Xavi) o 
bé al correu: xavier-
deutsch@outlook.es
---------------------------------------
VENDA DE NOUS del 
país en diversos formats. 
Raó telèfon: 696519351.
---------------------------------------
COMPRO: Segells, jo-
guines antigues, plomes 
estilogràfiques, rellot-
ges antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums de 
cromos, monedes, bit-
llets, postals i fotos anti-
gues.... 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.
---------------------------------------
ES VEN llenya de roure i 
alzinera. Portada a domi-
cili. Raó: 630662678.
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció de clas-
sificats, adreceu-vos a 
les nostres oficines al 
c/ Sant Lluís, 36-38 altell 
de Balaguer, al telèfon 
973448273 o bé contac-
tant pel 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 19 de desembre a les 8 de la tarda del 26 de desembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 de desembre a les 8 de la tarda del 2 de gener ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 2 de gener a les 8 de la tarda del 9 de gener CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 9 de gener a les 8 de la tarda del 16 de gener SALA

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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