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PORTADA
Festa dels Tres Tombs

 Permeteu-me que en 
aquest  primer article  d’en-
guany  repeteixi part del 
que  vaig escriure ara fa un 
any. L’ocasió s’ho mereix. A 
l’agenda que edita l’Ajun-
tament de Balaguer hi ha, 
de nou, la mateixa  errada 
ortogràfica: “MAGESTATS”. 

La paraula majestat s’escriu 
amb jota i no amb ge. Així ja 
ho disposaven les Normes 
Ortogràfiques que l’Institut 
d’Estudis Catalans va publi-
car el mes de gener de 1913. 
I escrivint-la incorrecta-
ment, dos anys consecutius, 
ha estat, pel que sembla,  
la millor manera de com-
memorar l’efemèride. Com 
deia en aquell article: “Tant 
fa que sigui d’orient o d’oc-
cident, borbònica o d’una 

altra dinastia, o que qui la 
utilitza sigui monàrquic o 
republicà. En català, aquest 
mot, sempre, porta una jota. 
M’estranya que amb tants 
càrrecs, assessors i tècnics 
municipals com tenim, i 
amb els sous corresponents, 
es puguin cometre, avui, er-
rades com aquesta”. El 2015, 
si és possible,  m’agradaria 
encetar-lo parlant d’un altre 
tema. Sí, sí, encara que sigui 
ortogràfic.

 Si fem una mica de memòria i ens situem un any 
enrere, la gran majoria dels analistes pronosticaven pel 
2013 la possible ruptura de l’euro, la sortida de Grècia de 
la zona euro i l’imminent rescat espanyol; tres exemples 
que ens il·lustren prou bé la temeritat que un fa quan vol 
fer pronòstics per un any.
 Segurament enguany serà l’any dels contrastos i 
de les contradiccions. Probablement deixarem sis anys 
llargs de crisi i aquesta nova situació provocarà en la so-
cietat debats contradictoris, i el curiós del cas és que els 
dos bàndols esgrimiran dades que seran totes correctes 
i tots tindran una part de raó. Què ens passa ara quan es 
fan públiques les dades de l’atur? Si ha baixat el nombre 
d’inscrits, una part de la societat ho veu com una cosa 
positiva, mentre que una altra part esgrimirà que hi ha 
menys aturats però també menys afiliats a la Seguretat 
Social. I entrem en un període que, si les coses no es 
torcen, veurem com creixeran força els beneficis de les 
empreses, la borsa es comportarà de manera positiva i 
alguns ho aprofitaran per infondre optimisme, puix que 
l’optimisme també és essencial per sortir de la crisi. A 
l’altre costat hi haurà els que diran que la millora econò-
mica, si hi és, només és per a uns quants i la majoria de 
la gent no se’n beneficia. I tots dos tindran raó.
 El primer temps de millora econòmica costarà que 
arribi a la societat. Més de sis anys de greu decadència 
no els superarem ràpidament i una cosa hem de tenir cla-
ra, difícilment, per no dir mai més, tornarem a la situació 
econòmica que teníem durant la bombolla immobiliària. 
Hem de tenir clar que l’austeritat va venir per quedar-se, i 
perdurarà en els propers anys.

Any de contradiccions
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 Unes 180 persones de 
Balaguer s’han benefici-
at aquest any dels plans 
ocupacionals i de forma-
ció inclosos en el projec-
te Treball als Barris, una 
iniciativa impulsada per 
la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Balaguer, que 
promou la inserció labo-
ral de persones a l’atur, 
incidint especialment en 
joves d’entre 16 i 24 anys 
i les dones.
 Durant  l ’acte  de 
cloenda, es van lliurar 
els diplomes als alumnes 
que han participat en els 
cursos de formació de la 
Casa d’Oficis (Auxiliar 
d’Assistència Social i 
Fructicultura i producció 
ecològica), i als tallers, 
aules formatives i cursos 
del programa Frida, en 

els quals hi ha pres part 
136 persones. Així mateix, 
es va fer un balanç de les 
obres executades amb 
els plans d’ocupació, 
que han donat feina a 
27 persones durant sis 
mesos i que han permès 
executar la reforma de la 
plaça Lluís Companys, 
la supressió de barreres 
arqui tectòniques  a l 
Passeig de l’Estació i 
l a  s e g o n a  f a s e  d e 
restauració de façanes 
al centre històric.

Lliurament de diplomes als 
plans ocupacionals que van 
finalitzar al desembre

Lliurament diplomes dels plans d’ocupació

En total han estat 
180 persones les 
que s’han beneficiat 
d’aquests plans al 
llarg de 2013

Nova edició de la Festa dels Tres Tombs 
de Sant Antoni Abat a la Plaça 

 Aquest proper diven-
dres 17 de gener, la ciutat 
de Balaguer acollirà una 
nova edició de la tradici-
onal festa de Sant Antoni 
organitzada per la Confra-
ria de Sant Antoni Abat.
 A partir de les 7 del 
matí hi haurà el Repic de 
Campanes per anunciar 
la festa i a les 8 es farà la 
benedicció del panets de 
Sant Antoni, seguida d’una 
missa a l’altar del Sant a 
l’església de Sant Josep.
 Després de la Missa 
a les 11 del matí i de la 
venda dels panets beneits, 
començarà la popular Festa 

dels Tres Tombs a la Plaça 
del Mercadal.
 En primer lloc, seran 
b e n e ï t s  e l s  a n i m a l s 
domèstics i de companyia, 
tot seguit passaran a la 
benedicció les carrosses 
participants als tres tombs 
i per últim els tractors i 
maquinària. 
 Al tercer tomb de les 

Benedicció del animals de companyia

carrosses es lliuraran els 
trofeus i premis, a les 
millors carrosses. 
 Pel que fa als premis 
que es repartiran, el primer 
premi s’endurà 300 euros i 
trofeu; el segon premi 210 
euros i trofeu i el tercer 
premi està valorat en 150 
euros i trofeu.
 La resta de carrosses 
participants reben un total 
de 80 euros i trofeu.
 L’acte serà presidit per 
les Autoritats municipals 
i comarcals, i s’acabarà 
amb un dinar de tots els 
participants al pavelló 
del Molí de l’Esquerrà. 
En acabar-se el dinar hi 
haurà una sessió de ball 
organitzada per la Confraria 
de Sant Antoni Abat.
 El dissabte 25 de gener 
es farà el sopar en la nit 
de cloenda de la Festa, al 
Restaurant del Santuari.

Festa dels Tres Tombs

La Festa està
organitzada per la
Confraria de Sant Antoni 
Abat de la capital de la 
Noguera



5<<B A L A G U E R

 El Cercle de Promoció 
Econòmica i d’Iniciatives 
de Balaguer i comarca, 
enceta l’any amb un nou 
cicle de conferències, sota 
la temàtica principal “Ca-
talunya 1714-2014”.
 El dia 7 de febrer, inau-
gurarà el nou cicle l’alcal-
de de Balaguer, donant 
pas a la xarrada a càrrec 
del Dr. Josep Ma Solé i 
Sabaté, com a títol “Cata-
lunya 1714-2014: Evolució 
històrico-institucional”.
 La propera xarrada 
serà el 7 de març, a càrrec 
del Dr. Miquel Pueyo Pa-

Nou cicle de conferències del 
Cercle de Promoció, amb el 
tema “Catalunya 1714-2014”

Cicle de conferències del Cercle de Promoció

El cicle començarà al 
7 febrer i es clourà el 
14 de juny, fent una 
xarrada per mes, amb 
una temàtica comuna

Lliuren els aparadors del sorteig de la 
Grossa del comerç del Centre Històric

 Les balaguerines Maika 
Cortés Martínez i Primi 
Lapeira Tomàs han estat les
guanyadores del sorteig de 
la Grossa del Centre Histò-
ric, la rifa organitzada pels 
comerciants d’aquesta zona 
durant les festes de Nadal. 
Les afortunades Van rebre, 
cadascuna, un aparador ple 
de productes, que durant 
aquest dies han estat expo-
sats al carrer d’Avall i al carrer 
Major. El sorteig es va fer el 2 
de gener i va comptar amb 
la presència de membres 
de l’entitat i del regidor de 
Promoció Econòmica, Toni 
Velimelis, que van ser els qui 
treure les butlletes.Guanyadores del sorteig

Ajuntament, Consell, Càritas i Creu 
Roja donaran ajuda als transeünts
 L’ A j u n t a m e n t ,  e l 
Consell Comarcal, Càritas 
Parroquial i Creu Roja han 
formalitzat  la signatura 
d’un protocol d’atenció 
als transeünts, és a dir, 
a aquelles persones que 
estan de pas a la ciutat i que 
no disposen de cap recurs, 
més enllà del que duen 
a sobre. Segons l’acord, 
els serveis que es podran 
donar als transeünts són 
d’alimentació, pernoctació 
i desplaçament.

El sorteig es va fer el passat 2 de gener amb la
presència del regidor de Promoció, Antoni Velimelis

Signatura del protocol

rís, titulada “Catalunya 
1714-2014: Una comuni-
tat nacional i lingüística 
resilient.
 La tercera xarrada la 
farà el Dr. Guillem López 
Casasnovas el 4 d’abril, 
amb el tema “Catalunya 
1714-2014: Finançament 
i autogovern”.
 I per acabar el cicle, 
el dia 13 de juny, clourà 
el cicle el Sr. Joan Reñé, 
president de la Diputació, 
donant pas al Dr. Salva-
dor Cardús i Ros, parlant 
de “Catalunya 1714-2014: 
La crisi institucional a Ca-
talunya. El dret a decidir 
dels catalans”.
 Tots les xarrades es 
faran a la sala d’actes de 
l’ajuntament a les 20.30 
i els sopars col·loqui al 
Restaurant Cal Xirricló a 
les 21.30 h.
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 Ses majestats els 
Reis mags d’Orient van 
arribar a la capital de la 
Noguera, el passat 5 de 
gener, a les 6 de la tarda, 
amb el tren de Lleida-La 
Pobla de Segur.
 A la mateixa estació 
van ser rebuts per les au-
toritats locals i després 
en tres magnífiques car-
rosses van dirigir-se cap 
a la Plaça del Mercadal, 
recorrent tot el passeig 
de l’Estació, i el Pont 
Nou.

Més de dos mil nens i nenes 
van rebre els Reis Mags a la 
capital de la Noguera

Els Reis van repartir 
centenars de quilos 
de caramels durant la 
cavalcada a la capital 
de la Noguera

Arribada a l’estació de trens dels Reis Mags

El parc de Nadal a Reis de Balaguer ha 
comptat amb 10.000 visitants 
 El passat 4 de gener, 
va tenir lloc el lliurament 
dels premis del concurs de 
dibuix escolar de Nadal, que 
en la categoria de 1r/2n de 
Primària va guanyar Oriol 
Pujol, de l’Escola Gaspar de 
Portolà; en la categoria 3r/4t 
de Primària, Nil Rodríguez, 
de l’Escola Gaspar de Porto-
là; en la categoria 5è/6è de 
Primària, Gina Gardeñes, 
del Col·legi Vedruna, i en 
la categoria 1r/2n d’ESO, 
Carles Herrero, de l’Escola 
Pia.
 El lliurament dels pre-
mis van servir com a acte de 
cloenda del parc de Nadal a 
Reis que va estar ubicat al 

Guanyadors del concurs de dibuix

Els Reis Mags van arribar en carrossa a 
La Ràpita on els esperaven molts nens

 L’associació cultural de 
la Ràpita des de fa anys que 
organitza la cavalcada dels 
Reis Mags d’Orient. 
 Els reis van arribar amb 
una fastuosa carrossa a les 
18.30 de la tarda i els nens i 
nenes els van acompanyar 
fins al poliesportiu. 
 Allí,es van repartir, als 
nens que s’havien portat bé, 
els seus regals. 
 En finalitzar, hi va haver 
un petit piscolabis i música 
que van tancar la jornada. Els Reis Mags a La Ràpita

 Durant tot el recor-
regut, més de dos mil 
nens i nenes de la ciutat 
van anar seguint la ca-
valcada en la que es van 
repartir centenars de 
quilos de caramels.
 Un cop a la Plaça del 
Mercadal, els Reis Mags 
van dirigir unes paraules 
als balaguerins que es 
trobaven al Mercadal, 
i posteriorment van re-
collir una per una les 
centenars de cartes que 
els nens duien a les se-
ves mans per lliurar-les 
directament als Reis 
Mags.
 Després de descan-
sar una mica, es van 
dedicar a repartir les 
joguines i regals, casa 
per casa, a tots els barris 
de la ciutat de Balaguer.

pavelló Inpacsa des del 27 
de desembre al 4 de gener, 
amb uns deu mil visitants 
durant tots els dies de les 

vacances nadalenques, on 
els nens i nenes van poder 
gaudir d’un ampli ventall de 
jocs i activitats.
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 L’Obra Social «la 
Caixa» a Lleida reafirma 
el seu compromís a la 
comarca de la Noguera 
r e a l i t z a n t  d i v e r s e s 
col·laboracions a entitats 
del territori.  
 Aquest passat any 
2013, s’han destinat 5.750 
euros a Creu Roja La 
Noguera. 
 S ’ h a  c o l · l a b o r a t 

La Caixa col·labora amb
diferents entitats socials de la 
comarca de la Noguera

La Caixa amb l’Estel

Van lliurar 12.000 
euros a l’Estel per la 
compra d’un vehicle 
de transport de
minusvàlids

Obres de millora a la travessia urbana 
a Butsènit d’Urgell

 La Diputació de Lleida ha 
dut a terme obres de millora 
a la travessia urbana de 
Butsènit. Segons va explicar 
l’alcalde del municipi, Jaume 
Gilabert, les actuacions van 
tenir un cost de 178.000 euros 
permetent reforçar el ferm que 
estava molt malmès, millorar 
les voreres i aixecar dos nous 
passos per a vianants amb 
aglomerat. Així mateix, es va 
connectar el col·lector de les 
aigües pluvials al darrer tram 
de la travessia, corresponent 
a la zona del nou pont. En 
aquests moments tan sols 
resta pendent la senyalització 
que tindrà lloc quan millori 
el temps i no hi hagi tanta 
humitat.

Obres a Butsènit d’Urgell

L’Esplai de la gent gran de Vallfogona 
celebra una torronada i el cagatió
 El dia 28 de desembre 
l’Esplai de la Gent Gran 
«La Vall» de Vallfogona van 
acomiadar l’any amb una 
torronada i el Cagatió; un acte 
en que els padrins/es, molt 
divertits van reviure la seva 
infantesa.
 No cal dir que va ser una 
vetllada força divertida per 
tots els assistents.
 El passat dia 7 de gener 
L’Esplai van començar les 
classes de gimnàstica amb la 
professora Nushka Dimitrova.

Les obres que han anat a càrrec de la Diputació han 
suposat una inversió de 178.000 euros

Cagatió a l’Esplai de la Gent Gran La Vall

també amb 7.883 euros 
en el projecte AGAPE.
 Pe r  t a l  d ’ a j u d a r 
a ls  estudiants  amb 
dificultats econòmiques, 
s’han destinat 5.750 
euros a Càritas per un 
programa d’ajudes per 
poder adquirir llibres 
escolars. 
 Amb el pressupost 
descentralitzat de l’Obra 
Social a la comarca de la 
Noguera s’ha col·laborat 
amb l’Associació de 
D i s m i n u ï t s  l ’ E s t e l , 
per import de 12.000 
euros, per poder fer 
front a l’adquisició d’un 
vehicle de transport de 
minusvàlids.
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Jornada per ampliar els coneixements 
TIC dels empresaris del sector turístic

 El proper 21 de gener, a 
l’Ajuntament de La Baronia 
de Rialb es donaran a 
conèixer les tendències i 
solucions TIC aplicades en 
l’àmbit turístic amb l’objectiu 
de millorar les competències 
digitals i la competitivitat 
de professionals i empreses 
del sector Turisme en una 
jornada adreçada a joves 
emprenedors amb iniciatives 
en el món turístic, a les 
petites i mitjanes empreses 
turístiques del territori i als 
subsectors de turisme rural, 
petits hotels i càmpings, 
que no disposin dels 
coneixements bàsics per a 
iniciar-se en l’aplicació de les 
TIC en el seu negoci.Campanya de la Jornada

Oberta la convocatòria dels ajuts
Leader per a l’exercici de l’any 2014
 El dia 30 de desembre el 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, de la 
Generalitat va publicar les 
bases reguladores dels 
ajuts per a la diversificació 
econòmica de les zones 
rurals del programa Leader 
de Catalunya i va convocar 
els ajuts corresponents a 
l’any 2014.  
 Aquests ajuts pretenen 
fomentar  la  creació  i 
l’ampliació d’empreses en 
tots els municipis de la 
Noguera i a Alfarràs, la 
Portella i Vilanova de la 
Barca.
 L’import dels ajuts pot ser 
del 20 % al 35 % de la inversió 

la Jornada es farà el proper 21 de gener a
l’Ajuntament de la Baronia de Rialb

Consell Comarcal de la Noguera

subvencionable, amb una 
dotació pressupostària de 
483.140,12 e ampliable en 
funció de les sol·licituds 

rebudes. El termini de 
presentació de sol·licituds 
finalitza el dia 22 de febrer 
de 2014.

 El Patronat Cultural 
Sant Roc de les Avellanes 
amb la col·laboració dels 
veïns, organitza dos pes-
sebres ben diferents. Un és 
un pessebre amb tot tipus 
de material reciclat, com 
botelles de vidre vestides 
amb retalls de roba, boles 
de “porexpan” pintades i 
també, fan un pessebre 
vivent infantil, on els més 
petits reviuen el pessebre 

amb els tradicionals per-
sonatges, ambientant el 
carrer principal del poble, 
ja que són molt visitats.
 Pel que fa a les festes 
de Nadal els quatre pobles 
de Les Avellanes, Santa 
Linya, Vilanova de la Sal i 
Tartareu, també van poder 
gaudir de la visita de Ses 
Majestats els Reis. Aquest 
quatre municipis, cada any 
s’ajunten per aquesta festa, 
per tal d’estalviar ruta als 
Reis Mags i cada any ho 
fan en un poble diferent. 
Aquest any la cavalcada 
es va fer  a Santa Linya, on 
els habitants d’aquest mu-
nicipis van poder-hi anar a 
recollir els seus regals.

El Patronat Cultural Sant Roc 
de les Avellanes, organitza un 
pessebre diferent

Pessebre reciclat de les Avellanes

Les Avellanes,
Santa Linya, Vilanova 
i Tartareu, també van 
gaudir de la visita 
dels Reis Mags 
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 La campanya de Na-
dal de l’Associació de Co-
merciants 2021 “Aquest 
any la rasquem!”, es va 
clausurar el passat di-
vendres dia 10, amb el 
sorteig de la cistella del 
mes de gener i l’entrega 
del premi del 2n Concurs 
de la foto més divertida 
del Nadal.
 Durant la campanya 
d’aquest any, que va co-
mençar el 5 de desembre, 
es van repartir més de 
3.000 euros en rasques a 
tots els establiments as-
sociats, i de les butlletes 

Clausura la campanya de
Nadal de l’Associació de
comerciants 2021 

Entrega de premis de la cistella i del concurs de fotos

Es va fer l’entrega de 
la cistella del mes i 
del segon concurs de 
la foto més divertida 
de Nadal 

L’Institut Almatà fa el seu “Arbre dels 
valors” fet per l’Aula oberta
 Al llarg del primer tri-
mestre els alumnes de l’au-
la oberta, en coordinació 
amb l’Escola Verda i la col-
laboració de tot l’alumnat 
del centre, van realitzar un 
arbre de Nadal amb palets 
reciclats.
 El procés de confecció 
de l’arbre va estar comple-
tament mecànic i artesa-
nal: traslladar i desmun-
tar els palets, clavar les 
fustes al tauló, pintar les 
lletres, collar-lo a la façana 
de l’Institut i, finalment, 
il·luminar-lo... Els valors es-
crits a l’arbre van ser propo-
sats entre totes les tutories 
d’ESO, Cicles i  Batxillerat. Arbre de l’Institut Almatà

Frederic Letamendi exposà les seves 
felicitacions de Nadal a l’Ajuntament 

 Mares de Déu, angelets, 
dimonis, pessebres, pastores 
o escenes costumistes 
omplen les postals de 
Nadal que l’artista balaguerí 
Frederic Letamendi (Leta) ha 
fet per a familiars i amics 
en els darrers 50 anys i que 
fins el 6 de gener es van 
poden veure en una mostra 
a la sala d’exposicions de 
l’Ajuntament de Balaguer.  
 Es tracta de dibuixos en 
els quals l’artista dóna una 
visió irònica dels fets més 
destacats de l’any.

Amb la col·laboració de tots els alumnes de la ESO, 
cicles i Batxillerat del centre formatiu

Exposició de nadales d’en Frederic Letamendi

no premiades, es va fer 
el sorteig de la cistella 
de Nadal, valorada en 
240 euros, on va sortir 
guanyador Jaume Aznar 
Martinez, al qual se li va 
fer entrega personalment 
dels vals per a que pugui 
triar els productes de la 
seva cistella dels comer-
ços associats.
 D’altra banda també 
es va fer entrega del pre-
mi del 2n Concurs la foto 
més divertida de Nadal, 
amb una sessió fotogrà-
fica a les afortunades: 
Glòria, Mònica, Claudia, 
Mireia i Anna.
 Des de l’associació, 
es va valorar molt posi-
tivament la campanya 
d’enguany i agraeix la col-
laboració tant dels clients 
com dels establiments 
associats.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
---------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Tenia pètals secs mitificats,
guardats entre les planes sigil·loses
d’un llibre retirat a les antostes,
un llibre amb una flor del que en sabia
la pàgina i color ben de memòria, 
també el seu nom, el llom i el lloc exacte 
on fou mig oblidat durant molts anys.
Cuidava allí silent sense voler,
l’aroma d’una flor llunyana i prima,
prenyada de perfums d’un altre temps,
de pètals secs on hi és la vida viva,
per més que tot declini lentament.
Tenia aquest repunt, visatges de
malesa. Tanmateix esdevingué,
malgrat les maltempsades, tot un bé,
igual com són al món moltes marrades
que es fan sense saber que s’han de fer.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 En un pet i t  poble 
del sud d’Anglaterra, la 
senyora Tavistock evoca 
amb nostàlgia un episodi 
tràgic del passat.
 Al mateix temps, a 
Barcelona, l’Alfred veu 
alterada la seva vida a 
causa del suïcidi del seu 
pare, un vell amargat 
i  solitari  amb qui no 
es parlava des de feia 
anys. La troballa d’uns 
papers amagats a la 
casa familiar i un seguit 
de fenòmens insòlits 
l’impulsen a investigar 
les obscures llavors del 
silenci que durant anys 
ha ofegat el dia a dia de 
la seva família.
 Dues històries que 
transcorren entre els 
anys anteriors a l’esclat 
de la Guerra Civil i l’hivern 
del 2002; un recorregut 
gairebé detectivesc pel 
passat i el present de 
dues famílies marcades 
per la guerra.

Al vertigen
Autor: Núria Perpinyà
Gènere: Novel·la

 Una dona amb els 
cabells glaçats irromp 
al refugi Quesler, al cor 
dels  Tammarians,  a 
punt de desmaiar-se. El 
René, el guarda, corre a 
ajudar-la i aconsegueix 
reanimar- la després 
d’aplicar-li cures amb 
moltíssima delicadesa. 
Un cop refeta, la seva 
decisió de quedar-se als 
Tammarians a fer de guia 
provocarà una allau rere 
l’altra: les passions que 
l’envolten portaran els 
protagonistes al caire 
de la follia i el vertigen 
de l’atracció amorosa 
rivalitzarà amb el de 
l ’alpinisme. Història 
d’un gran amor, d’un 
triangle inusual i d’una 
escaladora enigmàtica 
i  sol i tàr ia ,  la  I rena 
Besikova. Aquesta és 
també la història de 
l’enfrontament entre 
la natura salvatge i la 
civilització urbana.

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

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

Les llavors del silenci
Autor: Àlvar Caixal
Gènere: Novel·la

 Si et portes malament 
et quedes sense sortir o 
sense mòbil, sense Wii, 
sense Play, sense DS, 
sense messenger, sense 
ordinador…
 Aquesta és la fórmula 
que avui dia fan servir els 
pares perquè els seus fills 
els facin cas però la majoria 
de pares es queixen de 
que ja no funciona ni això, 
i reconeixen que ja no 
saben què fer perquè els 
seus fills reaccionin.
 Però, és educatiu?, 
I efectiu?. La psicòloga 
infantil Mª Lluïsa Ferrerós 
ens explica en aquest 
ll ibre quina és l’altra 
v i a  p e r  a c o n s e g u i r -
ho i com aplicar-ho de 
manera correcta per a 
edats diferents i per a 
les circumstàncies més 
habituals.
 Si teniu criatures no 
us el podeu perdre, segur 
que us serà de gran ajuda, 
abans de castigar-los!

Castigat! És necessari?
Autor: Ramon Casals
Gènere: Per pares i 
mares
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El musical “T’estimo, ets perfecte, ja et 
canviaré” inaugura el cicle d’hivern

 El Teatre Municipal de 
Balaguer continua amb la 
seva programació profes-

sional, amb un nou cicle 
d’hivern, que començarà 
aquest diumenge 19 de ge-

L’obra “Un aire de família”

ner amb  el musical premiat 
recentment com a millor de 
l’any 2013. “T’estimo, ets 
perfecte, ja et canviaré”. A 
més també ha aconseguit 
el premi a la millor  inter-
pretació femenina en un 
musical. Un espectacle 
fresc que mostra les interio-
ritats del món de la parella.
 El cicle d’hivern conti-
nuarà el 23 de febrer  amb 
la representació d’una obra 
entranyable, “Iaia” amb un 
punt d’emotivitat perquè 
serà amb aquest muntatge 
que l’actriu Montserrat 
Carulla, la gran dama del 
teatre català, s’acomiadarà 
dels escenaris.
 El 23 de març, arribarà 
un drama familiar amb 
“Un aire de família” amb 
els actors Ramon Madaula 
i Silvia Bel, com a caps de 

L’actriu Montserrat Carulla a «Iaia»

L’obra “Iaia” i “Un aire de família” completen el 
cicle d’hivern del Teatre Municipal en aquesta nova 
temporada del Cicle d’hivern

cartell. Una obra on l’espec-
tador serà un “voyeur” de la 
realitat d’algunes famílies 
durant un sopar de família. 
Una obra que ha tingut 
una excel·lent rebuda a 
Barcelona des de que es 
va estrenar el passat mes 
de setembre.
 Els preus de l’abonament 
al cicle d’Hivern són de 55 
euros a platea i 50 euros a 
l’amfiteatre.
 La programació del 

primer trimestre de l’any 
es completa amb obres 
de caire familiar,  com 
són l’obra: “Ai, ai, ai” el 
diumenge 9 de febrer, 
“Vet aquí una vegada” 
el diumenge 9 de març, i 
també altres  concerts i 
representacions teatrals 
d’entitats, associacions 
i  c o m p a n y i e s  n o 
professionals de Balaguer 
i també de la demarcació 
de Lleida.
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................35
2. Viladecans ...............33
3. Horta.........................31
4. Torredembarra ........29
5. Torreforta .................28
6. El Catllar ..................25
7. Tàrrega .....................25
8. Vilanova ...................24
9. Igualada  ..................21
10. Marianao Poblet ...19
11. Almacelles .............19
12. Tecnofutbol ............18
13. Amposta  ................17
14. Andorra ..................17
15. Balaguer ............... 15
16. Jesús i Maria  ........13
17. Vista Alegre ...........11
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

El Balaguer no ha trobat 
el camí del gol en els 
darrers partits, essent 
l’assignatura pendent 
de l’equip que entrena 
Joan Roca. Iban Parra 
acaba la primera volta 
com a màxim golejador.

El Balaguer es troba en caiguda lliure 
després de set derrotes consecutives
FUTBOL>> Els
balaguerins intentaran 
trencar aquesta ratxa 
negativa en les dues
properes jornades a 
casa

22/12/2013

TÀRREGA 1
BALAGUER 0

 El Balaguer en caiguda 
lliure després de perdre els 
dos derbis lleidatans con-
secutius, davant el Tàrrega 
i l’EFAC Almacelles. Amb 
aquestes dues derrotes, 
l’equip porta 7 derrotes 
consecutives, i no guanya 

19 de gener, últim partit de 
la primera volta, i el proper 
diumenge 26 de gener rebrà 
al Vista Alegre, equip que es 
troba en la penúltima plaça 
de la classificació.
 Per aquest diumenge, 
Joan Roca ja podrà comptar 
amb el davanter Iban Parra, 
un cop complert el partit de 
sanció, tot i que no podrà 
comptar ni amb Joan Mar-
tínez ni amb Pau Solanes, 
sancionats.
 Al tancament de l’edició 
d’aquest Groc, la directiva 
estava treballant en la in-
corporació de 2 o 3 reforços 
en la plantilla de cara a la 
segona volta del campionat, 
en que l’equip haurà de 
treballar de valent per evitar 
el descens per segon any 
consecutiu.

des del 27 d’octubre en que 
va vèncer per 1-0 a El Catllar. 
 Ara té davant seu dos 
partits importantíssims a 
casa davant dos rivals di-
rectes en la part baixa de 
la classificació com són 
l’Andorra, aquest diumenge 

Pau Solanes lluitant una pilota

12/01/2014

EFAC 2
BALAGUER 0

Andreu Martínez recuperant una pilota

Iban Parra

Propers encontres

19/01/2014 --  12 h
Camp Municipal Balaguer

Balaguer | Andorra
-------------------------------------

26/01/2014  --  16 h
Camp  Municipal Balaguer

Balaguer| Vista Alegre

Jaume Muixí Mascó

AGRAÏMENTS

 L’esposa i la filla del Jaume volem expressar a tots els que ens heu estat acompanyant 
en aquests moments difícils, el nostre més sincer agraïment per les incalculables mos-
tres d’afecte rebudes en el seu comiat.
 En aquestes breus línies no volem deixar d’esmentar el personal sanitari del CAP de 
Balaguer i de l’Hospital Arnau de Vilanova. A tots ells, manifestar-los també la nostra 
gratitud per la seva atenció, professionalitat i extraordinària qualitat humana.
 Un cop més gràcies a tots.

FAMÍLIA MUIXÍ-PORTA
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 Els dos equips sè-
niors del C.B. Balaguer 
van aconseguir dues im-
portants victòries aquest 
cap de setmana.
 L’equip sènior mas-
culí jugava a casa da-
vant un rival difícil, el 
C.B. Caldes A, i van vèn-
cer per un contundent 
66-45, 21 punts de dife-
rència que col·loca els 
nois que entrena Jordi 
Caufapé en la desena 
posició del grup tercer 
de la Segona Catalana, 
amb 5 victòries i nou 

Importants victòries dels 
dos equips sèniors del 
Club Bàsquet Balaguer

Sènior femení del C.B. Balaguer

BÀSQUET>> L’equip 
femení continua líder 
en solitari del seu 
grup de la Segona 
Catalana

El C.F. Sala Balaguer-Cristec perd a casa 
davant el líder, el Riera de Cornellà

 El Club Futbol Sala 
B a l a g u e r - C r i s t e c  v a 
perdre el seu tercer partit 
consecutiu davant el Riera 
de Cornellà, líder de la 
Tercera Divisió nacional de 
Futbol Sala, per 1-5, en un 
partit en que els visitants 
van dominar de principi al 
final.
 Els equips van marxar 
al descans amb un 0-2 en 
el marcador, però en la 
represa, els barcelonins 
van marcar tres gols que els 
donava un 0-5 i que només 
podria trencar al minut 36 
un gol de Jesús de Jorge 
que donaria el gol de l’honor 
als balaguerins.C.F. Sala Balaguer- Cristec

El C.F.S. Balaguer-Barna 31 guanya el 
derbi juvenil davant el C.F. Balaguer
FUTBOL SALA>> El Juvenil 
del Club Futbol Sala Balaguer-
Barna 31, que entrena Dani 
Valls va guanyar per 4-3 el 
derbi local de futbol sala, al 
vèncer al C.F. Balaguer. Els 
locals van avançar-se en el 
marcador en el primer temps, 
col·locant-se per davant amb 
un 2-0, i només començar 
la segona part es van posar 
3-0, però la reacció del C.F. 
Balaguer va aconseguir 
empatar el partit a tres gols, i 
en el darrer minut, Dani Barón 
donava la victòria als locals.

FUTBOL SALA>> L’equip dirigit per Jaume Canal 
no va poder superar el líder perdent per 1-5

C.F. S. Balaguer-Barna 31

derrotes. 
 Aquest dissabte els 
balaguerins visitaran 
la difícil pista del Sant 
Gervasi, equip que ocu-
pa la tercera posició de 
la taula amb 10 victòries 
i 3 derrotes. El partit es 
jugarà el diumenge 19 
de gener a les 17,45 h.
 D’altra banda, l’equip 
sènior femení continua 
líder del seu grup de la 
Segona Catalana, des-
prés de vèncer a domicili 
al Sant Andreu per un 
clar 37-63.
 Les balaguerines 
amb 12 victòries i una 
sola  derrota  rebran 
aquest dissabte a partir 
de les 8 de la tarda, i al 
pavelló poliesportiu de 
Balaguer al C.B. River 
Andorra, novè classifi-
cat.
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 La VI Marxa Ciclo-
turista Montsec-Mont-
sec, designada per la 
Federació Catalana de 
Ciclisme com la millor 
marxa ciclista organitza 
a Catalunya durant l’any, 
es disputarà el proper 24 
de maig, i comptarà amb 
importants novetats, en-
tre elles la creació d’una 
tercera ruta, la reducció 
del preu en les inscrip-
cions i un augment del 
foment del ciclisme fe-
mení.
 La prova comptarà 
en la edició de 2014 amb 
tres recorreguts ja que 
s’afegeix una ruta de 140 
quilòmetres i de 2.050 
metres de desnivell. 
Aquest itinerari s’afegeix 
als dos existents a la pas-
sada edició: la ruta llarga 

de 190 quilòmetres i 3.300 
metres de desnivell i la 
curta de 80 quilòmetres i 
1.300 metres de desnivell.
 E l  C .C.  Balaguer 
ha decidit rebaixar la 
inscripció de 29 a 27 
euros i les inscripcions 
s’obriran el dia 1 de 
febrer.
 Aquest any la marxa 
M o n t s e c - M o n t s e c 
tornarà a formar part 
del calendari de la Unió 
Ciclista Internacional 
(UCI).

La Marxa Montsec-Montsec 
2014 presentarà una tercera 
ruta per als participants

Montsec-Montsec

CICLISME>>
L’organització rebaixa 
el preu d’inscripció i 
vol potenciar la
participació femenina

El sènior femení del CTT Balaguer-
Villart Logístic tercer de la Superdivisió

 L’equip femení del Club 
Tennis Taula Balaguer Vi-
llart Logístic va fer un pas 
de gegant el passat cap de 
setmana per assegurar-se 
la tercera posició de la taula 
al final de la primera volta 
del campionat de la Super-
divisió Femenina de Tennis 
Taula, al vèncer al Peralto 
Salut Linares i al Priego TM, 
en els dos enfrontaments 
que van tenir en terres an-
daluses.
 El dissabte 11 de ge-
ner, les balaguerines van 
guanyar a Linares per un 
contundent 0-4. 
 Tingting Wang va obrir 

la victòria del Balaguer 
Villart Logistic derrotant a 
Janna Tomazini, Yanlan Li 
es va imposar a Almudena 
Roldán i Anna Biscarri a 
Lucía Aguayo. El partit es va 
tancar amb la victòria en el 
dobles de Wang i Li davant 
Tomazini i Roldán.
 El diumenge 12 de gener 
van viatjar a Còrdova on 

Anna Biscarri

es van imposar pel ma-
teix resultat al Priego TM. 
Les locals no van poder 
comptar amb la participació 
de la sèrbia Galonja i van 
perdre amb les victòries 
de Tingting Wang sobre 
Natalia Llenya, Anna Bis-
carri sobre Laura García, 
Yanlan Li sobre Xi Lin Guo 
i en el dobles amb el triomf 
de Wang i Li sobre Llenya i 
Guo.
 Les balaguerines sumen 
així quatre nous punts a la 
classificació, amb els que 
s’asseguren pràcticament 
la tercera posició al final 
de la primera volta per dar-
rera del UCAM Cartagena 
i el Fotoprix Vic, a falta de 
disputar el partit que tenen 
ajornat davant del Falcons 
corresponent a la jornada 9 
i que jugaran aquest proper 
dissabte dia 18 de gener, al 
mati.

Tingting Wang

TENNIS TAULA>> Les 
balaguerines
s’asseguren la 3a plaça 
al guanyar els 2 partits 
disputats a Andalusia 
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 Molt bons resultats 
aconseguits el passat 
dissabte  dia 14 de de-
sembre  a la lliga Cata-
lana de natació organit-
zada pel CEN Balaguer, 
amb la participació de 
més de 180 nedadors en 
categoria benjamí i aleví 
de 6 clubs de la provín-
cia.
 D e s a t a c a r  e n 
categoria benjamina 
masculí l’Eric Alarcón 
5 è  c l a s s i f i c a t  i  e n 
Guillem Camí 10è en 
els 50 lliures, en Max 

Balaguer va organitzar el 14 
de desembre la prova de la 
lliga catalana de natació

Lliga catalana de natació

NATACIÓ>> La 
piscina municipal de 
Balaguer acollí més 
de 180 nedadors en 
aquesta prova

Bons resultats dels nedadors del CEN 
Balaguer als campionats de Catalunya

 E l  c a m p i o n a t  d e 
Catalunya de natació 
Infantil i júnior d’hivern es va 
disputar a finals de desembre 
a Sabadell, i cal destacar com 
a resultats més destacats en 
categoria masculina el de 
Pere Barbosa aconseguint la 
10a posició en els 400 estils 
i la 14a en els 400 lliures, 
l’Arnau Gracia  18a en els 200 
esquena, en Roger Sanahuja  
la 32a posició en els 100 
esquena, en Nil Profitós 13a 
en 200 papallona i 17a en els 
400 estils.
 En categoria femenina 
tenim la 9a posició en els 100 
papallona per la Núria Ortiz i 
la 10a en els 200 papallona.Nedadors balaguerins a Sabadell

Quatre primers llocs en el Trofeu de 
Reis de natació celebrat a Lleida

NATACIÓ>> Celebrats a les instal·lacions del C.N. 
Sabadell en la piscina olímpica de 50 metres

Nedadors balaguerins

Viola 3r, Jaume Pallé  9è 
i l’Iker Ruiz 10è en els 
50 braça. En benjamí 
2003 tenim en els 100 
lliures la 2a posició per 
a l’Àngel López, 6a per 
al Marc Suñé i 10a per 
l’Adrià Cerezuela, en els 
100 braça la 8a posició 
per al David Pérez i 9a en 
Nil Viola.
 En Benjamí femení 
del 2005 tenim la 1a 
posició de la  Berta 
Benseny, 7a la Cel Viola i 
9a l’Aina Duran en els 50 
lliures, i en els 50 braça 8a 
la Núria Bonet, 9a  l’Alba 
Farré. En femení del 2004 
tenim la primera posició 
de l’Alexandra Papell i 
7a la Ivonne Fernández 
en els 100 braça, i en els 
100 lliures 4a posició per 
a l’Aina Torrubiano i 11a 
la Clàudia Goya.

N ATA C I Ó > >  G r a n s 
resultats en el Trofeu de Reis 
organitzat pel CN Lleida, amb 
la participació de més de 
300 nedadors. Destacar els 
4 primers llocs aconseguits, 
en  la categoria Prebenjamí 
masculí campió l’Arnau Pifarré 
en els 25 lliures, en la prova 
de 50 papallona en benjamí 
femení primera posició per 
l’Alexandra Papell, en categoria 
Júnior masculí campió l’Arnau 
Gracia i en femení campiona la 
Núria Ortiz.
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 El passat 28 i 29 de 
Desembre es va celebrar 
la segona edició del Tor-
neig de Nadal Ciutat de 
Balaguer «Copa Kroma» 
de categories Benjamí 
i Aleví. La competició 
va contar amb la parti-
cipació d’equips de les 
nostres terres com l’At 
Segre, el Tàrrega, l’EFU, 
l’Almacelles, l’Alpicat, 
el Cervera, el Balaguer 
o el Fraga entre d’altres i 
tres equips invitats d’un 
gran prestigi que eren el 
FCBEscola, el C.A. Osa-

El C.F. Balaguer va organitzar 
un campionat de futbol
benjamí i aleví per Nadal

Copa Kroma

FUTBOL>> El 
FCBEscola i el CA
Osasuna es van
proclamar campions 
de la Copa Kroma

Pol Fernández retorna i es prepara pel 
campionat de Catalunya de Cross

 Després de dos mesos 
parat l’atleta balaguerí Pol 
Fernández ha obtingut bons 
resultats en les proves en 
que ha participat, com el 
segon lloc aconseguit al Cros 
d’Agramunt en categoria 
juvenil, el primer lloc en 
categoria juvenil a la Cursa 
de l’Indiot a Mollerussa, i 
el primer lloc absolut en la 
cursa de 3,7 quilòmetres a la 
Sant Silvestre de Lleida, i el 
14è lloc en categoria júnior 
al Cross de Vic, federat.
 Actualment prepara el 
Campionat de Catalunya de 
Cross a la Cat. Junior que es 
farà a Caldes de Malavella 
(Girona).Pol Fernández al Cross de Vic

David Espejo aconsegueix un meritori
segon lloc a la Q1 de quads de La Rioja
Q U A D S > >  D a v i d 
Espejo, pilot de Quads del 
Equip Espejo Quad Team 
va participar el passat 
diumenge 15 de desembre 
al “Campeonato social de 
vespas y quads”, celebrat 
a La Rioja, disputant, per 
primera vegada, a la categoria 
Reina Q1. David Espejo va fer 
el tercer millor temps en 
la tanda d’entrenaments, 
mentre que en les dues 
mànegues de la prova va 
quedar segon.

ATLETISME>> El balaguerí, fou guanyador absolut 
en la cursa de 3,7 km a la St. Silvestre de Lleida

David Espejo (a la dreta de la imatge)

suna, i el RCD Mallorca.
 Uns 500 jugadors 
i  més d’un miler de 
persones van poder 
g a u d i r  d ’ a q u e s t e s 
jornades esportives, en 
les que van ser un èxit 
de participació i amb un 
bon funcionament de les 
jornades.
 El diumenge 29 es va 
disputar la fase final on 
els equips classificats 
es van enfrontar en un 
quadrant d’eliminatòries 
que va acabar amb dos 
interessants finals; en 
la categoria Benjamí, el 
FCBEscola va superar 
a l ’Escola de Futbol 
Tàrrega i en la categoria 
Aleví el CA Osasuna es va 
imposar al RCD Mallorca 
en una apassionant final 
que es va decidir en la 
tanda de penaltis.
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 En primer lloc voldria 
de tot cor que aquesta 
alegria de les passades 
festes, tan rituals com es-
perades, us pogués durar 
tot l’any. Cosa que per al-
tra banda sé que és impos-
sible amb els governs que 
tenim i el cada dia que ens 
donen.
 És cert que als pro-
blemes tots nosaltres ens 
hi hem ajudat, que tots o 
quasi tots, hem estirat el 
braç més que la màniga. I 
això va ésser culpa del Sr. 
“Zapatero and company”, 
del seu “talante” i de la 
seva inconsciència. Ara 
que per arranjar-ho s’hagi 

crucificat des de l’esco-
la que va al davant fins 
al padrí que va al darrera 
de la processó, és culpa 
d’aquest que ara tenim. 
Ha tirat pel recte no do-
nant el primer que hau-
ria de fer donar als seus; 
exemple d’honestedat. 
No dic complir el promès 
en la campanya electoral, 
doncs no podria.
 Però certament, potser 
és hora, de canviar les ga-
vines del PP per uns vol-
tors rapinyaires. I aquella 
esperança de canvi, una 
vegada més s’ha vist mat-
xucada per quaranta en-
sopegades. Els catalans 

no en tenim prou amb tot 
el que cau, doncs els nos-
tres dirigents, escollits 
entre tota la flor i nata del 
país, han decidit que ja és 
hora de donar solució als 
problemes que tenim, de 
sempre encapçalats per 
Madrid. I renoi quin soroll 
fem!! Espanya pot tenir 
una Agustina de Aragón 
o una Mariana Pineda, 
cadascuna al seu lloc i 
temps. Nosaltres tenim 
una Muriel Casals i una 
Carme Forcadell, amb una 
reraguarda protegida per 
tots els municipis acollits 
a la Associació de Munici-
pis per la Independència, 
guiats i presidits pel Sr. 
Josep Ma Vila d’Abadal. 
Qui ens pot parar?
 El nostre president as-
segurà per la TV ser un 
aliat fidel i lleial d’Espanya 

a canvi de que ens deixin 
fer la consulta, i dos dies 
abans permetia que un 
camisa girat muntés el 
numeret del simposi de 
“Espanya contra Catalu-
nya”. En què quedem ens 
fiquem boina o barret?
 Deia el Gaziel que en 
tota la problemàtica po-
lítica a Catalunya era la 
Polònia del Sud. I que en 
“l’art de la protesta explo-
siva en som uns vertaders 
mestres”. Ahir com avui 
les floritures de les idees 
difícilment sobreviuen a la 
realitat. Som una raça cí-
nica i realista, que sempre 
ha tingut temps per refres-
car-se el cap quan el nota 
massa calent.
 Encara és un misteri el 
que pugui passar, quan es 
vegi que CiU, cor un deter-
minat perill de fondre’s en 

el no res com a partit, si es 
mantenen postures molt 
personals. El PNV, va dei-
xar a l’Ibarretxe sol, i així 
va acabar el seu Pla. Aquí, 
tindrem dies per veure 
moltes coses.
 Però es necessita 
trons, per quan perilla la 
casa que et dóna aixopluc, 
el treball, els sous, la sani-
tat i tot un munt de servis 
usats i abusats es retallen. 
Es perden estalvis i no 
saps on es pot acabar, per 
a que surtin els il·lumintas 
de torn amb la vareta de la 
bruixa Pirulí, fent volar co-
loms i pretenen tenir la so-
lució a tot. Massa vegades 
els somnis no han tingut 
cabuda dins la realitat.

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

 Fa uns mesos, en un 
article publicat a la premsa 
comarcal, deia que la crisi 
s’havia superat, però volia 
fer uns matisos respecte 
el missatge que vaig poder 
transmetre als lectors.
 Primerament, sí és cert 
que hi ha factors que ens 
fan pensar que el país i la 
banca està sortint d'aques-
ta situació econòmica, i al-
gunes famílies potser tam-
bé.
 Però no per això, la 

La IPL: un salvavides contra la 
pobresa
Josep Ma Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

pobresa no deixa d’existir. 
Com prega el papa Fran-
cesc, eradicar la pobresa és 
un repte magnífic d’acon-
seguir. Tothom es mereix 
justícia i dignitat humana. 
I sembla ser que després 
de rescatar els bancs i les 
caixes, nacionalitzant-les, 
s’estan oblidant de la gent 
que passa gana al nostre 
país. Gent que no pot de-
fensar-se i que cal que els 
hi donem suport. Aquest 
suport es podria canalitzar 

mitjançant l’aportació de 
rendes o ingressos mínims 
que suposaria tenir una 
mena de ‘salvavides’ per a 
les persones en major po-
bresa.
 Qüestionada pels més 
conservadors i recolzada 
per una àmplia majoria 
social i política, la ILP (Ini-
ciativa Legislativa Popu-
lar) influiria en la vida de 
les persones en edat de 
treballar i en les de risc 
d’exclusió social (com ara 
l’ètnia gitana, immigrants, 
gent sense feina, famílies 
humils, discapacitats…). 
Moltes vegades hi ha un 
prejudici sobre elles, que 
certament són persones 
que s’esforcen per les co-
ses, entre elles, per a poder 

arribar a final de mes. 
 Caldria aprovar la ILP 
per la seva dignitat. Crec 
que no sóc l’únic que pen-
so el mateix i, de fet, és una 
mesura contemplada pels 
partits polítics catalans. 
Si no s’aprova la mesu-
ra, creuré que realment sí 
que existeix una amenaça 
real i injusta que va per la 
no solució de la pobresa i 
l'exclusió social a milions 
de persones. També, per 
hipotecar els recursos so-
cials i perjudicar greument 
el creixement sostenible de 
les polítiques socials pre-
sents i futures.
 Junts hem d’intentar 
evitar l’escàndol més gran 
que seria no fer que mitjan-
çant la pròpia voluntat, la 

ILP sigui una realitat. Estic 
segur que quan això passi, 
la crisi financera de les fa-
mílies en menys recursos 
econòmics, s'haurà acabat 
o, si més no, apaivagat.

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

www.revistagroc.com
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 L’Escola Vedruna Ba-
laguer va dur a terme, 
durant el passat mes de 
desembre, un seguit d’ac-
tivitats destinades a refor-
çar encara més el valor de 
la solidaritat. 
 C o m  c a d a  a n y, 
l’alumnat participa en 
la campanya de Nadal 
per a tots, organitzada 
per Càritas, i també 
en un festival benèfic, 
celebrat el passat dia 15 
de desembre, a la sala 
d’actes de l’escola.
 Aquest festival té una 

L’Escola Vedruna va presentar 
“Els colors del nadal” en el 
festival de tots els alumnes

Festival de Nadal a Vedruna

En les quatre
representacions es 
van recollir més de 
3.300 euros per la 
Marató de TV3

Trobada ocupacional al Teatre amb la 
temàtica de l’Escala en Hifi

 El proper dijous 20 de 
febrer de 2014 es celebrarà 
al Teatre Municipal de 
Balaguer una Trobada 
O c u p a c i o n a l  a m b  l a 
temàtica de “Escala en hi-fi” 
representant i caracteritzant 
els cantants del moment 
i interpretant les cançons 
de moda. Hi participaran 
més de 150 persones amb 
discapacitat intel·lectual 
de les terres de Lleida i 
està organitzada pel Taller 
L’Estel de Balaguer. 
 La Trobada Ocupacional 
començarà a partir de les 
11h del matí i finalitzarà a la 
una del migdia. L’entrada és 
gratuïta.Festival Scala en Hifi al Teatre

Balaguer acollirà el proper 8 de febrer 
el XXIII Campionat de Bàsquet-ACELL
 El proper dissabte 8 de 
febrer, tindrà lloc al Pavelló 
Inpacsa durant tot el matí de 
10h a 14h, el XXIII Campionat 
Territorial de Bàsquet de la 
present temporada 2013-
2014. Aquest està organitzat 
per la Federació-ACELL R.T. 
Lleida amb el suport de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
el Consell Comarcal de la 
Noguera, el Consell Català 
de l’Esport, la Diputació de 
Lleida, el Club Esportiu l’Estel 
de Balaguer, entre d’altres.

La trobada està organitzada pel Taller l’Estel de
Balaguer i hi participaran 150 persones

Campionat Territorial de Bàsquet ACELL

doble finalitat. Una, com 
a  felicitació de Nadal a 
les famílies,  i també, per 
recaptar  diners que cada 
any es donen a la Marató 
de TV3.
 Sota  e l  t í to l  E ls 
colors del Nadal els i les 
alumnes dels diferents 
nivells escolars, des 
de la Llar d’Infants a 
Batxillerat, van presentar 
un seguit d’actuacions 
musicals cantades o 
interpretades amb la 
flauta, acompanyades 
pel grup instrumental  
musical de l’escola, i 
també alguns balls. Es 
dugueren a terme quatre 
representacions, amb una  
assistència total de més 
de dues mil persones. 
 L a  r e c a p t a c i ó 
obt inguda  ar r ibà  a 
3.323,93 euros.
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 L’Ajuntament de Ba-
laguer ha desviat aques-
ta setmana l’aigua del 
riu Sió, en un tram pro-
per a la seva desembo-
cadura al riu Segre, per 
obres de millora a la 
llera.
 Concretament,  el 
curs del riu s’ha derivat 
per la sèquia del Molí de 
l’Esquerrà a través de la 
peixera (o connexió) que 
habitualment s’usa per 
agafar aigua per aquest 
canal.
 El regidor d’Obres i 

L’Ajuntament desvia l’aigua 
del riu Sió per obres de
millora a la seva llera

Obres al riu Sió

S’espera que
aquesta mateixa
setmana les obres de 
millora estiguin
totalment acabadesÈxit de públic en la conferència del

periodista, Martí Anglada a Balaguer
 La conferència del  
periodista de TV3 Martí 
Anglada a Balaguer «Quatre 
vies per a Europa» va tenir un 
autèntic èxit de públic, que va 
seguir fil per randa les seves 
explicacions durant gairebé 
dues hores. Martí Anglada, 
expert en relacions polítiques 
internacionals, va fonamentar 
la seva intervenció en la 
seva darrera obra «Quatre 
vies per a la independència. 
Estònia, Letònia, Eslovàquia, 
Eslovènia». Martí Anglada a Balaguer

Serveis de l’Ajuntament 
de Balaguer, Miquel Ven-
drell, ha explicat que 
les obres d’adequació 
d’aquest tram permetran 
arreglar els desperfec-
tes causats arran de la 
riuada de la  passada 
primavera, que en aques-
ta zona va provocar l’es-
fondrament d’un mur 
de contenció i el tren-
cament de la canonada 
de reg que hi passa per 
sobre.
 Les obres de millora 
van a càrrec del propi-
etari del tub de regadiu 
i de l’Ajuntament, que 
s’encarrega de l’actuació 
a la llera del riu.
 E s t à  p r e v i s t  q u e 
els treballs de millora 
d’aquesta part, acabin la 
propera setmana.

Montserrat Bernet guanyadora del
sorteig de Planxisteria Bonet Cars

 La passada setmana, 
Bonet Cars va celebrar 
l’últim sorteig de l’any 
de la seva campanya de 
fidelització de clients que 
ha portat a terme durant tot 
l’any.
 En aquesta ocasió, 
e s  s o r t e j a v a  u n  c a p 
de setmana per a dues 
persones a Caldea, Andorra, 
i  l ’agraciada ha estat 
Montserrat  Bernet  de 
Balaguer.
 Al llarg d’aquest passat 
any, s’han fet dos sortejos 
més, un primer al mes 
d’abril d’un Ipad, i un segon 
al mes d’agost d’un carro 
de la compra valorat en 300 
euros.

Montserrat Bernet rebent el premi

Montserrat Bernet, veïna de Balaguer, s’emporta un 
cap de setmana per a dues persones a Caldea
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Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------
ES DONENE classes par-
ticulars o repàs d’anglès, 
primària i ESO. Raó telè-
fon: 647185846.
--------------------------------------
OPORTUNITAT!! Ex-
encarregat de botiga 
d’electrodomèstics. 
Habilitats comercials, 
administratives, gestió 
i direcció. No el deixis 
escapar!! Consultar 
per a més informació: 
http://www.linkedin.
com/in/151177  Telèfon 
de contacte: 686121973.
-------------------------------------- 
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes i 
qualsevol altre esde-
veniment. Àmplia ex-
periència en el sector 
audiovisual. Pressupost 
sense compromís. Con-
tactar amb Dani Arregui. 
Tel.:686774086 (dania-
so@gmail.com).
--------------------------------------
S’OFEREIX noia seriosa 
i responsable per fer tas-
ques de la llar, planxar 
o per cuinar per famíli-
es. Bones referències. 
Interessats trucar al: 
626643744.
--------------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa en llengua an-
glesa. Possibilitat de fer-
ho per particulars o bé 
per a grups organitzats. 
Interessats contactar al: 
650422582.
--------------------------------------

IMMOBLES
--------------------------------------
ES LLOGA pis a Bala-
guer, moblat, parquet, 
cuina independent, calf., 
300 e/mes comunitat 
inlcosa. Raó: 615106741-
656536347.
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
ES LLOGA dúplex a 
Bellcaire d’Urgell nou, 
3 hab., 2 banys, cuina, 
menjador, rentador, ter-
rat 30m2, semimoblat 
amb electrodomèstics. 
Preu: 300e/mes. Raó: 
679606061.
--------------------------------------
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 
telèfon: 676116396.
--------------------------------------
ES LLOGA apartament 
c/ Sant Lluís, 70 m2, gran 
sala-menjador, 2 hab., 
1 bany, quartet renta-
dora/assecadora, aire 
acondicionat, pàrking 
a la mateixa finca. Raó: 
686106219.
--------------------------------------
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 LLOGUEN places 
de pàrking al c/ Marc 
Comas. Informació al 
telèfon de contacte: 
669117026.
--------------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
--------------------------------------
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 VENDE o se traspasa 
bar en pleno funciona-
miento por jubilación. 
En plaza Mercadal. Inte-
resados llamar para más 
información: 973450992-
606707264.
--------------------------------------

PIS NOU a estrenar en 
venda al c/ Sant Lluís, 
150 m2, 4 hab., 2 banys, 
2 terrasses, zona renta-
dora/assecadora, aire 
acondicionat, calefacció 
individual, pàrking. Raó 
telèfon: 686106219.
--------------------------------------

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
--------------------------------------
ES DONEN classes parti-
culars de música (piano 
i llenguatge musical). 
Contacte: 669117026.
--------------------------------------
COMPRO: Segells, jo-
guines antigues, plo-
mes estilogràfiques, re-
llotges antics, còmics 
i llibres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos 
antigues.... Demaneu 
més informació al telè-
fon: 676803205.
--------------------------------------

ES VEN llenya de roure i 
alzinera. Portada a domi-
cili. Raó: 630662678. 
--------------------------------------
VENDO TRABAJOS uni-
versitarios de Adminis-
tración y Dirección de 
Emrpesas (tanto uni-
versidad como master). 
Precio a negociar. Razón: 
671713832.
--------------------------------------
SRA. MAYTE, videncia y 
tarot, alta magia blanca. 
Consultas en Balaguer. 
Horas convenidas. Tel.: 
609135472.
--------------------------------------
SE VENDEN lotes de 
cosmética, marcas cono-
cidas a muy buen precio. 
Razón: 671713832.
--------------------------------------
LEÑAS MORENO, roble, 
encina, almendro y olivo. 
A partir de 10 céntimos el 
kilo. Razón: 622779668.
--------------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció de breus 
classificats, podeu de-
manar informació adre-
çant-vos a les nostres 
oficines al c/ Sant Lluís, 
36-38 altell de Balaguer, 
al telèfon 973448273 o 
bé podeu contactar pel 
nostre web: www.grocdi-
gital.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 16 de gener a les 8 de la tarda del 23 de gener MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 23 de gener a les 8 de la tarda del 30 de gener ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 30 de gener a les 8 de la tarda del 6 de febrer CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL              973 450408
A MEDICS                                          973 447513
CENT. MEDIC RECONX.                973 448113
CREU ROJA                                      973 445796
RENFE                                                 973 445503
ALSINA GRAELLS                           902 422242
TAXIS PÚBLICS                               973 445022
CORREUS                                         973 445826
JUTJAT N.1                973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2                973 451162 / 973 451287
JUTJAT N.3                                       973 035900
SALA DE PROCURADORS         973 451177
DESPATX PARROQUIAL              973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.             973 446457
FUNERARIA SANT JOSEP          973 445786
                629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN                      973 446259
------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                 973 586005
------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                 973 420009
------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                 973 428007
------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                 973 459005
------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                 973 446099
------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                           973 445018
------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                 973 424005
CASA DEL METGE                          973 424058
------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                 973 454004
------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                 973 180205
------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                 973 430005
METGE                                                973 430107
------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 438004
METGE                                                973 438003
A.T.S.                                                    973 438062
RESIDÈNCIA                                    973 438169
------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                           973 420003
------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC                                    973 454002
------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                           973 454003
------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT         973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE                          973 180213
------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 432008
CASA DEL METGE                          973 432055
------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                           973 454019
------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS PRESSUPOST
al tel.: 687 509 546
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