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 Les fires del Nadal, també anomenades «Mercats de 
Nadal» o «Fires de Santa Llúcia», posen a la venda tota 
l’ornamentació casolana de les festes nadalenques. 
 En aquestes fires s’hi pot trobar el material adient per 
a confeccionar els pessebres tradicionals - molsa, sorra, 
la cova del naixement i tot l’estol de figuretes de fang o 
altres materials que omplen de vida el pessebre: animals 
de granja, pastors, Sant Josep, Maria, l’infant Jesús, 
caganers, etc... També s’hi poden trobar avets, soques, 
llums i espelmes, torrons, dolços, coques de tot tipus, 
mel i embotits, formatges de cabra; i també complements 
artesanals de tot tipus que poden funcionar bé com a regal 
i els productes propis de la localitat on es celebra la fira. 
 En molts casos, aquestes fires són el marc incomparable 
en el que es celebren tot tipus d’activitats relacionades, 
com tallers artesans, cagasoques populars, recollides de 
cartes pels reis, i espectacles d’animació per a la mainada. 
S’anomenen «de Santa Llúcia» perquè antigament 
s’instal·laven el dia 13 de desembre, diada de la santa. En 
l’actualitat la celebració de les fires de Nadal comença 
abans d’aquesta data, per motius purament comercials, 
tot aprofitant el pont de la Puríssima o de la Constitució.
 La Noguera, de la mateixa manera que la resta de 
les comarques catalanes en celebra tres durant aquests 
dies d’inici de desembre, a Balaguer, el dia 6, Àger, el 
dia 7 i Os de Balaguer, el dia 6 també, però son moltes 
les localitats de la vora que també celebren diferents 
mercats nadalencs, com a Bellpuig, el dia 6 de desembre, 
o Agramunt el dia 8 de desembre, donant inici doncs a les 
compres nadalenques i mercats que són anunciadors de 
que el Nadal ja és aquí mateix.

Mercats de Nadal

 Som a les portes de 
cloure el 2014. Un any que, 
no sols serà recordat per 
commemorar-se l’aniversari 
de la desfeta de l’11 de se-
tembre de 1714. És evident 
que la Diada d’enguany, la 
campanya Ara és l’Hora i la 
votació del 9-N amb quasi 

dos milions de persones 
que optaren  pel SÍ-SÍ ro-
mandran per sempre més 
en els llibres d’història.
 En les cròniques de 
l’àmbit local,  el paper que 
ha jugat enguany  el Casal 
Pere III deixarà una bona 
empremta. No sols pels se-
guit d’actuacions habituals 
des dels seus inicis (Premis  
Moragues-Basset i Manuel 
Gonzàlez Alba, el Correllen-
gua..) o altres, com l’orga-

nització dels autocars per 
assistir a la Via Catalana o a 
la V, sinó per la seva pròpia 
campanya a favor del doble 
SÍ a la consulta. Una cam-
panya de la qual excel·leix 
el  seguit de conferències 
pronunciades per grans fi-
gures del país. D’aquesta 
manera tothom s’ha pogut 
informar adientment del fu-
tur que desitgem construir. 
Membres del Casal Pere III: 
La més sincera enhorabona.
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La Consellera Neus Munté inaugura les 
noves instal·lacions del Taller de l’Estel

 La consellera de Ben-
estar Social i Família, Sra. 
Neus Munté va inaugurar 
el passat dimecres dia 19 de 
novembre les instal·lacions 
del Taller ocupacional L’Es-
tel acompanyada del presi-
dent de l’entitat, Sr. Carles 
Profitós, l’alcalde i altres 
autoritats, socis, familiars 
i persones vinculades a 
l’Associació.
 El nou edifici, situat al 
casc antic de Balaguer, al 
carrer Barri Nou,  ocupa un 
solar cedit per l’Ajuntament 
de Balaguer i dóna servei a 
46 persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual 
d’edats compreses entre els 

19 i 60 anys.
 El centre està format per 
un soterrani de 650 metres 
quadrats on s’ubiquen les 
sales de psicomotrocitat, 
mul t isensor ia l  i  d ’ in -
formàtica, així  com el 
gimnàs, els vestidors i un 
pati exterior.
 A la planta carrer, que 
connecta amb l’antic local 

Visita als usuaris del taller ocupacional

on fins ara hi havia el taller 
ocupacional,  hi ha les 
sales de treball, la cuina, 
el menjador i els serveis 
generals. A la primera planta 
de 400 metres quadrats 
s’ubicarà en un futur una 
nova llar-residència.
 L’Estel treballa des de 
fa 35 anys per la inserció 
educativa, laboral i social de 
persones amb discapacitat 
intel·lectual. Des del taller 
ocupacional es realitzen 
activitats per millorar l’au-
tonomia personal i la rela-
ció amb l’entorn d’aquest 
col·lectiu, tot promovent 
manualitats, activitats es-
portives, fisioteràpia, psi-
comotricitat, però també 
es dediquen a l’elaboració 
de detalls de paper maixé 
i fang per a batejos, bodes 
i comunions i treballs de 
d’etiquetatge i embalatge 
per encàrrec.

Inauguració de les noves instal·lacions

El nou equipament dóna 
servei a 46 persones 
usuàries amb
una discapacitat
intel·lectual

 El proper dissabte, 6 
de desembre, el Centre 
Històric serà l’escenari 
d ’ u n a  d e  l e s  f i r e s 
més emblemàtiques 
i participatives de la 
ciutat,  el  Mercat de 
Santa Llúcia que marca 
l’inici dels preparatius 
per a les festes de Nadal. 
Una fita que també es 
visualitzarà amb l’encesa 
de l’enllumenat nadalenc 
a tota la ciutat.
 Més d’un centenar 
de parades ompliran 
e ls  carrers  d ’Aval l , 
Major,  l ’Escala ,  les 
places del Pou, Sant 
Jaume i els porxos de 
la plaça Mercadal amb 
productes típicament 
nadalencs: arbres, flors i 
ornamentació de Nadal, 
figures del pessebre 

i soques, però també 
tot allò necessari per a 
fer un bon regal o per 
portar a taula aquests 
dies: torrons, cava, vi, 
embotits, formatges... 
Així mateix, la fira es 
compaginarà amb el 
Mercat de la Terra, que 
se celebra setmanalment 
a la plaça del Pou, on 
també s’instal·larà l’espai 
dels animals, un cadiraire 
de Balaguer (l’ofici antic 
que enguany es dóna a 
conèixer) i el Patge Reial.

Més d’un centenar de parades 
participaran a la Fira-Mercat 
de Santa Llúcia de Balaguer

Fira mercat de Santa Llúcia

Els principals carrers 
del Centre Històric 
acolliran aquesta
tradicional Fira
nadalenca
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Mà Oberta torna el proper 13 de
desembre amb la Operació Moneda

Mà Oberta

 El programa Mà Oberta, 
torna a la capital de la 
Noguera, el proper 13 de 
desembre amb la tradicional 
“Operació Moneda”, des de 
les 9 del matí fins a la 1 del 
migdia, al Passatge Gaspar de 
Portolà, que dóna entrada a 
la Plaça Mercadal, aprofitant 
el mercat setmanal dels 
dissabtes. Els organitzadors, 
que lliuraran tot el que 
recaptin a les famílies més 
necessitades de la ciutat, 
esperen la col·laboració dels 
balaguerins i comarcans.

 Aprofitant l’aturada 
de la  campanya de 
r e g a d i u ,  l ’ e m p r e s a 
Endesa està realitzant 
obres de manteniment 
a la sèquia del Molí del 
Comte. D’acord amb els 
regants i a canvi de la 

possibilitat d’explotar 
hidràulicament aquest 
canal de reg, la companyia 
elèctrica s’encarrega 
p e r i ò d i c a m e n t  d e l 
m a n t e n i m e n t  i 
arranjament d’aquest 
històric regadiu.
 Enguany, però, s’està 
realitzant una neteja més 
a fons del canal, que 
afecta els 8 kilòmetres 
de longitud, tant a la 
llera com la banqueta, 
netejant el senill, les 
pedres i el fang acumulat 
en la canalització.

Endesa realitza obres de 
manteniment a la sèquia del 
Molí del Comte

Sèquia Molí del Comte

La neteja de la sèquia 
afecta als 8
quilòmetres tant a la 
llera com a la
banqueta

Concert dels guanyadors del Concurs
Internacional de Cant Líric Germans Pla

Guanyadora del Concurs de l’any passat

 U n  a n y  m é s ,  p e r 
a q u e s t e s  d a t e s ,  e s 
celebrarà el concert dels 
guanyadors del VII Concurs 
Internacional de Cant Líric 
Germans Pla Ciutat de 
Balaguer, que es va celebrar 
l’any passat.
 Així doncs, el proper 
dilluns 8 de desembre, 
el Teatre Municipal de 
Balaguer, serà l’escenari 
del concert de cant líric, 
que any rere any, organitza 
l ’ A s s o c i a c i ó  C u l t u r a l 
Grup d’Art 4 de Balaguer, 
celebrant un any el Concurs 
de Cant i l’any següent es fa 
el concert dels guanyadors 
del concurs. 

El concert es farà el proper dilluns 8 de desembre al 
Teatre Municipal de Balaguer a les 7 de la tarda
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Una trentena de participants al taller 
del Centre d’Interpretació de l’Or 

 Una trentena de per-Una trentena de per-
sones han participat en les 
dues sessions del taller ‘Les 
pedres secretes del Segre’, 
organitzat pel Centre d’In-
terpretació de l’Or del Segre 
de Balaguer i emmarcat 
dins les activitats de la 19a 
Setmana de la Ciència. 
 La proposta pretenia 
aprofundir en el coneixe-
ment de l’entorn natural del 
riu, en concret en els ma-
terials que arrossega, més 
enllà de les partícules d’or, 
element que ja es treballa 
habitualment des del centre 
d’Interpretació de l’Or del 
Segre, de la mà del geòleg 
Pau Montané.Participants al taller

Durant dos caps de setmana els participants han 
conegut més d’aprop les pedres del riu Segre

 Cursos de guitarra, 
creació de pàgines web 
i iniciació al Photoshop 
són a lgunes de les 
activitats formatives 
que ofereix la regidoria 
de Joventut durant els 
mesos de novembre i 
d e s e m b r e  a l  c a s a l 
Lapallavacara. Aquestes 
propostes tenen caràcter 
bimestral i estan obertes 
a tota les ciutadania.
 L’oferta formativa 
respon a les demandes 
dels propis usuaris i 
molt sovint està lligada 
a les noves tecnologies. 

Des del passat setembre, 
s ’han fet  cursos de 
hardware, d’iniciació 
a l ’android i  tal lers 
de fotografia i xarxes 
socials amb mòbils, que 
se sumen als que estan 
en marxa actualment, 
creació de pàgines web 
i iniciació al Photoshop, 
un dels programes de 
tractament d’ imatge 
més utilitzats. Es tracta 
de formació bàsica, 
que s’imparteix un o 
dos cops per setmana, 
per tal que els usuaris 
puguin  adquir i r  e ls 
coneixements essencials 
per fer funcionar aquests 
programes.
 Paral·lelament, es 
fan tallers de tot tipus, 
segons la demanda: 
maqui l latge,  dansa, 
manipulació d’aliments 
o ioga, entre altres.

El Casal Lapallavacara acull 
diferents tallers formatius de 
noves tecnologies entre altres

Cursos a Lapallavacara

Lapallavacara acull 
cursos per a joves, 
majoritariament
relacionats amb les 
noves tecnologiesInici del taller “Jo també menjo fruita” 

als diferents centres escolars
 ‘Jo també menjo fruita’ 
és el nom del taller que 
ha donat el tret de sortida 
a les activitats del Progra-
ma Thao-Salut Infantil de 
l’Ajuntament de Balaguer 
per aquest curs escolar 
2014-2015. 
 Aquesta activitat,  està 
inclosa dins del Pla Munici-
pal de Dinàmica Educativa i 
té l’objectiu de conscienciar 
a la població de la importàn-
cia de la ingesta de fruita 
per gaudir d’un estil de vida 
saludable.
 L’activitat està adreça-
da als nens i nens de P5, 
que tenen entre 4 i 5 anys, 
encarregats d’engrescar a 
la família a consumir fruita 

Alumnes de P5 de l’Escola Montroig

habitualment. A través d’un 
conte, s’explica als infants 
les propietats i beneficis de 
menjar fruita diàriament. 

El primer centre que es va 
dur a terme va ser l’escola 
Mont-roig, seguint l’activitat 
a tots els centres de la ciutat 
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 L a  b i b l i o t e c a 
municipal Margarida de 
Montferrat de Balaguer 
va romandre tancada 
la passada setmana 
i  durant  4  dies  per 
obres de remodelació. 
L’actuació permetrà 
incrementar els punts 
de connexió a internet i, 
en conseqüència, poder 
incrementar el nombre 
d’ordinadors. 
 Així  mateix,  s ’ha 
r e f o r m a t  l a  z o n a 
d’informació i préstec 
i s’ha canviat part del 
mobiliari. 
 E l  r e g i d o r  d e 
Cultura, Miquel Aige, 

Obres de millora a la
Biblioteca Margarida de
Montferrat de Balaguer

Biblioteca Margarida de Montferrat

L’actuació permet 
incrementar els punts 
de connexió a internet 
i per tant el nombre 
d’ordinadors

i les responsables de 
la biblioteca demanen 
disculpes als usuaris 
per les molèsties que 
hagi pogut ocasionar 
la interrupció del servei 
i  asseguren que les 
reformes permetran 
d o n a r  u n a  m i l l o r 
atenció als usuaris de la 
biblioteca.

Més de 1.100 participants a la Cursa de 
la Dona del passat 23 de novembre

 Més de 1.100 corredores 
van participar en la 3a edi-
ció de la Cursa de la Dona, 
la xifra més elevada des que 
es va instaurar aquesta pro-
va per tal de commemorar el 
Dia Internacional contra la 
violència envers les dones, 
celebrada el passat diumen-
ge 23 de novembre.
 Totes les participants 
van cobrir amb poc més 
d’una hora el recorregut 
de 5 kilòmetres, ja sigui 
corrent o caminant, però 
sobretot amb moltes ganes 
i bon humor. La cursa, amb 
arribada i sortida a la plaça 
Mercadal, va transcórrer per 
la canalització del riu i pels 
principals carrers de la ciu-
tat, on hi havia molta gent 
animant a les participants.
 E l  c a r à c t e r 
intergeneracional   i popular 

de la prova va fer que moltes 
participants correguessin 
en família i grups d’amigues, 
i la gran majoria amb la 
samarreta identificativa de 
la cursa que donaven al fer 
la inscripció, per un preu 
simbòlic de tres euros.
 El grup Bandelpal de 
Balaguer va ser l’encarregat 
de preparar la sortida amb 
una batukada, que va servir 
per començar a escalfar 
motors per superar els 
cinc kilòmetres que els 
esperaven per endavant. 
A l’arribada, un esmorzar 

Un dels trams de la cursa

a base de fruita variada i 
coca amb xocolata desfeta, 
va servir per recuperar les 
forces després de l’esforç 
físic.
 Així mateix, enguany 
també es van fer tallers de 
pintura i de maquillatge i es 
van instal·lar inflables per als 
infants que acompanyaven 
les atletes, ja que, a banda 
de ser una cursa per fer 
en companyia, a moltes 
participants les esperava la 
família a l’arribada.
 Una flasmob dirigida 
per algunes alumnes de 
l ’Escola Municipal  de 
Gimnàstica Rítmica va 
servir per acabar aquesta 
diada lúdico esportiva.
 La regidora de Serveis a 
les Persones, Gemma Trilla, 
que va llegir un manifest 
abans de començar la cursa,  
es va mostrar molt satisfeta 
per l’èxit de la cursa i va 
agraïr la presència de totes 
les participants i també de 
tota la gent que va donar 
suport a les participants a 
la cursa. 

Moment de del sortida en la cursa d’enguany

La Cursa de la Dona va 
convertir-se en una festa 
reivindicativa contra 
la violència envers les 
dones
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Actes pel Dia Internacional contra la
violència de Gènere a Balaguer

 L’alumnat d’educació 
primària de l’Escola de 
la Noguera va participar 
al programa educatiu 
d ’ e s p o r t  i  v a l o r s 
anomenat Barçakids. 
L’activitat es va dur 
a terme els dies 14, 
15 i 16 d’octubre a les 
instal·lacions del pavelló 
d’Inpacsa i a la pròpia 
escola. Aquest programa, 
impulsat i desenvolupat 
per la Fundació del 
Futbol Club Barcelona, 
s’adreça a nens i nenes 
de 6 a 12 anys i pretén 

fomentar el sistema de 
valors dels infants a través 
dels principis pedagògics 
de l’esport i el joc i de 
la participació activa i 
inclusiva que l’escola 
fomenta. 
 Els infants van treballar 
un seguit de valors que els 
mateixos jugadors del 
Futbol Club Barcelona els 
van presentar mitjançant 
uns vídeos tot remarcant-
ne la seva importància 
i van realitzar diferents 
activitats amb tablets 
per resoldre algunes 
qüestions de manera 
cooperativa. 
 Després amb els 
monitors es va seleccionar 
un d’aquests valors, la 
humilitat, i es va treballar 
d ’ u n a  m a n e r a  m é s 
pràctica mitjançant un 
esport, el hoquei.

Els alumnes de l’escola la 
Noguera gaudeixen amb el 
programa Barçakids

Alumnes de l’escola la Noguera

L’activitat es va
desenvolupar els dies 
14,15 i 16 d’octubre 
a  la pròpia escola i al 
pavelló d’Inpacsa

 Durant l’última setmana 
del mes de novembre es va 
celebrar a Balaguer, amb 
diferents actes el Dia Inter-
nacional contra la Violència 
de Gènere.
 L’acte institucional de 
l’Ajuntament per comme-
morar el Dia Internacional 
contra la violència envers 
les dones, es va fer el pas-
sat  dia 25, amb la projecció 
de dos curtmetratges que 
aborden la violència vers 
les dones, “Identidad” i 
“Érem feliços”. També es 
va fer la lectura d’un mani-
fest per part de dos dones 
representants de diferents 
generacions.

 Conjuntament el Con-
sell Comarcal de la No-
guera, a través del Servei 
d’Informació i Atenció a 
les Dones (SIAD), va or-
ganitzar també pel dia 25 i 
amb l’ajuda d’ajuntaments 
i associacions de dones 
de la comarca, l’activitat 
“Dones a escena per la 
violència masclista”, en la 

Activitat del Consell Comarcal als escolars

qual a través del cinema 
es van mostrar diferents 
maneres de veure les dones, 
coneixent altres realitats 
i altres vides, podent fer 
una reflexió entre les par-
ticipants a l’acte. Aquesta 
mateixa activitat es va dur 
a terme a diferents pobles 
de la comarca, com van ser 
Artesa de Segre, Bellcaire 
d’Urgell, Les Ventoses i 
Les Avellanes als locals de 
les Associacions de dones 
corresponents.
 Paral·lelament entre 
les setmanes anteriors i 
posteriors, es van realitzar 
diversos tallers dirigits als 
alumnes dels centres d’en-
senyament de la comarca, 
distingits entre secundària, 
primària i infantil. Aquets 
tallers, tenien la finalitat 
de trencar estereotips exis-
tents  i fomentar la igualtat 
ambdós sexes.

Activitat a l’ajuntament

L’ajuntament de
Balaguer i el Consell 
Comarcal organitzen 
diferents actes per
commemorar aquest dia
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El Club Excursionista les Peülles fa una 
caminada per Vilanova de la Sal

 El passat 23 de novembre 
el Club Excursionista Les 
Peülles del Montsec va 
realitzar una caminada pel 
terme de Vilanova de la Sal, 
en la qual hi van assistir una 
vintena de persones. Es va 
sortir des de la font de Les 
Fontanelles fins al refugi del 
Xut, tornant per la carena 
de Montroig fins a l’ermita 
de Montalegre i baixant pel 
corriol fins a acabar al punt 
de partida, altre cop a la font 
de les Fontanelles. 

 Concepció Cañadell 
serà ratificada aquest 
mes de desembre com 
a nova presidenta del 
Consell Comarcal de la 
Noguera desprès de que 
Pere Prat fes efectiva  en 
un ple extraordinari, la 
seva dimissió. 
 L’ a l c a l d e  d e  l a 
Baronia de Rialb i ara 
ex-president del Consell 
Comarcal de La Noguera, 
Pere Prat, va renunciar 
al càrrec que tenia com 
a màxim responsable 
de l’ens comarcal per 

la seva imputació per 
delicte urbanístic, tot i que 
continuaria sent l’alcalde 
de la Baronia, encara que 
va anunciar que no es 
presentarà a la reelecció 
desprès de més de 20 anys 
en el càrrec.
 El ple va aprovar per 
unanimitat la dimissió 
de Prat. Ell, va voler 
defensar la seva gestió 
com a alcalde i la seva 
preocupació per impulsar 
el turisme de la zona, 
amb un projecte de 
rehabilitació de masies, 
motiu pel qual ara està 
imputat.
 Pere Prat, va explicar 
que la seva marxa era 
simplement per no barrejar 
temes municipals amb 
l’organisme comarcal. El 
seu escó serà ocupat per 
Jordi Sentenach, d’Àger. 

Concepció Cañadell, nova
presidenta del Consell
Comarcal de la Noguera

Pere Prat

A causa de la dimissió 
del president Pere 
Prat, pel fet d’estar 
imputat per delicte 
urbanístic

Participants a la sortida

Campanya solidària de Creu Roja per la 
recollida de joguines
 Des de Creu Roja Jo-Des de Creu Roja Jo-
ventut, s’ha engegat la cam-
panya de Nadal per la reco-
llida de joguines pels nens 

El projecte “Avis Soldaris” col·laborant pels més menuts

més desfavorits. Així doncs, 
sota el missatge clar: “No 
és per les joguines. La teva 
solidaritat, els seus drets”, 

pretén centrar l’atenció en 
l’importància de garantir els 
drets dels infants  al lleure, 
l’esbarjo i el joc.
 Es pot col·laborar de 
diferents maneres: aportant 
joguines noves per nens/es 
entre 3 i 12 anys als establi-
ments de Balaguer com són 
Joguines Adell, Jar Toys i 
Regals 5 Estrelles. També 
al local de Creu Roja a la 
Plaça Sant Salvador, a la 
Biblioteca, al Parc de Nadal 
o comprant algun objecte del 
Projecte Avis Solidaris als di-
ferents mercats de Nadal per 
la comarca que assistiran. 
També fent una aportació 
econòmica a Creu Roja.
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Àger celebra la seva tradicional Fira 
artesana el proper 7 de desembre

 Àger celebrarà el proper 
diumenge 7 de desembre, 
una nova edició de la seva 
Fira artesana.
 Enguany arriba a la seva 
XVIII edició, amb la plena 
ocupació d’expositors de 
tots aquells elements arte-
sans, basicament alimenta-
ris, però també ornaments 
de Nadal i tot tipus de pro-
ductes dels artesans vinguts 
d’arreu de Catalunya, de 

cara a les properes festes 
nadalenques i també la pre-
sència de les demostracions 
dels antics oficis.
 Les activitats ja comen-
çaran el divendres amb 
l’inauguració de l’exposició 
“Cançons de Pandero” i 
dissabte amb una vetllada 
poètica del Porcell i  l’actu-
ació del grup “Er Taqueta”.
 La Fira d’Àger obrirà les 
seves portes a les 10 del 

matí,  i serà a partir de les 
11 hores que tindrà lloc la 
inauguració oficial de la Fira 
d’Àger amb l’assistència 
de l’expresident del Barça 
Sandro Rosell (amb  vincles 
familiars i professionals a la 
població) acompanyat de les 
autoritats locals i comarcals.
 Paral·lelament hi haurà  
la jornada de portes obertes 
a la Col·legiata de Sant Pere 
com cada any.

Fira d’Àger

 Els milers de visitants 
que cada any assisteixen 
a la seva cita amb la Fira 
artesana d’Àger, durant 
tot el matí, podran visitar 
l’antiga Farmàcia Mon-
tardit, així com gaudir 

de la Mostra d’antics 
oficis artesans que com 
cada any es celebrarà 
als carrers i places de la 
població.
 També cal recordar 
que des de les 11 i fins 
a les 13 hores, els visi-
tants podran visitar la 
Col·legiata d’Àger, amb 
una Jornada de Portes 
Obertes, i amb visites 
guiades al monument.
 La Fira tancarà les 
seves portes als visitants 
a partir de les 15 hores.

La Fira arriba a la XVIII ena 
edició amb vora un centenar 
d’expositors artesans

El públic podrà visitar 
la col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, la
Farmàcia Montardit i 
la Mostra d’Oficis

Col·legiata d’Àger
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Els actes de la Fira acabaran amb un 
concert de Roger Mas al cafè Lo Poble

 Els actes de la Fira ar-
tesanal d’Àger organitzada 
per l’Ajuntament d’Àger, 
ja comencen el divendres, 
dia 5, amb la inauguració 
de l’exposició “Cançons 
de pandero”. Continuaran 
el dissabte 6 de desembre  
partir de les 18,30 h., amb 
el Kabaret literari, “Vetllada 
poètica del Porcell” amb 
la presència de diferents 
poetes.
 Acabarà l’acte amb el 
grup Er Taqueta, que farà 

ballar i cantar a tots els 
presents amb molta rum-
ba i garrotins, i en acabar 
aquesta sessió musical, 
continuarà la festa amb 
gresca i música, tot orga-
nitzat per l’Associació de 

Fira d’Àger torna el dia 7 desembre

jovent d’Àger.
 Diumenge al vespre, 
clourà la Fira, amb un con-
cert d’en Roger Mas, al Café 
Lo Poble a partir de les 20,30 
hores.
 Una de les novetats 
d’enguany serà la presència 
durant la Fira d’un fallai-
re pirinenc que farà una 
demostració de com es 
construeix una falla típica 
Ribagorçana i quina evo-
lució ha sofert al llarg dels 
anys. Per visualitzar-ho es 
construirà, en primer lloc, 
una falla de principis de 
S.XX, tot utilitzant les eines 
i materials que s’utilitzaven 
a aquella època. A continua-
ció, es construirà la mateixa 
tipologia de falla, però amb 
les eines actuals.

Fira d’Àger en un dels carrers principals

Entre les novetats cal 
destacar la presència 
d’un fallaire pirinenc que 
construirà una falla
típica Ribagorçana

 El proper dissabte 
6  de desembre,  Os 
de Balaguer acull la 
cinquena edició de la 
Fira de Les Aspres amb 
una tirada de bitlles; 
una visita al castell; 
passejades amb ponis; 
una mostra d’atraccions 

e c o l ò g i q u e s ;  j o c s 
de fusta i degustació 
dels molts productes 
alimentaris artesans 
que es fan en aquesta 
localitat de la comarca 
de la Noguera. 
 La Fira es celebrarà 
de 10 a 13,30 hores.

La Fira de Les Aspres d’Os de 
Balaguer, el 6 de desembre

Fira de les Aspres a Os de Balaguer
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Xema Solé Solà guanya la medalla 
d’Or atorgada pel Forum Europa 2001

 El passat 18 de novem-
bre en el marc d’un sopar de 
gala organitzat amb motiu 
del XVIII aniversari del Fò-
rum Europa 2001 van lliurar 
a Barcelona, la medalla d’Or 
en reconeixement a la seva 
trajectòria i prestigi profes-
sional al balaguerí Xema 
Solé Solá, professional del 
món de la comunicació i 
l’espectacle.
 Xema Solé Solà ha parti-
cipat com a artista convidat 
com il·lusionista i monolo-
guista en molts programes 
de televisió: TVE, Antena-3 
TV, TV-3, Tele Madrid, Ca-
nal-9, Tele-5 com també 
d’altres televisions locals.Xema Solé Solà

En reconeixement a la seva trajectòria professional 
en el món de la comunicació i l’espectacle

L’Escola Vedruna recapta més de 8.000 
euros en diferents actes del Domund

 L’Escola Vedruna Bala-
guer va dur a terme, durant 
el passat mes d’octubre, 
un seguit  d’activitats per 
sensibilitzar la comunitat 
educativa del centre de la 
necessitat de ser solidaris 
amb persones que viuen 
realitats molt diferents a la 
nostra.
 Els dies 22, 23 i 24 tingué 
lloc l’esperat festival “Hotel 
Vedruna”, organitzat per 1r 

Alumnes de l’Escola Vedruna

El festival “Hotel
Vedruna” va ser un dels 
actes més participats, 
organitzat pels alumnes 
de 1r de batxillerat

 El passat dia 23 de 
novembre va tenir lloc 
al Restaurant La Dida de 
Vallfogona  el lliurament 
del Premi Caragol d’Or en 
la seva quinzena edició a 
la Fundació de la Marató 
de TV3. 
 El Jurat va destacar 
e l  reconeixement  a 
aquesta institució per 
la seva llarga trajectòria 
amb vint-i-tres  edicions,  

pel fet de que aquesta 
iniciativa s’ha convertit 
en el programa solidari 
que més diners recapta 
del món en proporció 
als habitants al territori 
on s’emet (més de 120 
milions d’euros al llarg 
de la seva història) i per la 
mobilització i implicació 
d e  l a  c i u t a d a n i a 
catalana, que organitza 
nombrosíssimes activitats 
populars  a  tots  e ls 
racons de Catalunya, per 
contribuir a augmentar 
la recaptació de fons que 
la Marató de TV3 dedica 
anualment a la divulgació 
d’una malaltia o grup de 
malalties i a projectes de 
recerca biomèdica.

Lliurament del Caragol d’Or 
2014 a la Fundació de la
Marató de TV3

Lliurament Caragol d’Or 2014

El Jurat va valorar la 
trajectòria de la
Fundació després de 
23 edicions de la
Marató de TV3

de Batxillerat. Les actuaci-
ons van anar a càrrec dels 
alumnes de l’escola, des de 
4t d’EP fins a 2n de Batxille-
rat.
 El total de la recaptació 

d’enguany arriba a, per 
una banda, 1.519,43 euros,  
provinents de la postulació 
i, per l’altra, 6.665 euros, 
quantitat corresponent a les 
entrades del festival.
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Unes obres a Sant Domènec deixen al 
descobert un enterrament medieval

 La setmana passada 
va tenir lloc el concert 
de Santa Cecília ofert 
pels alumnes de l’Escola 
Municipal de Música i 
el grup balaguerí The 
Folkies.
 Durant l’acte, im-
pulsat per l’Ampa del 

centre per celebrar la 
festivitat de la patrona 
dels músics, van actuar 
els conjunts de cambra 
del centre i el grup de 
folk. Finalment, el cor 
d’infants i The Folkies 
van interpretar conjun-
tament algunes cançons.

L’Escola Municipal de Música
ofereix el concert de Sta. Cecília

Concert de Santa Cecília

Esquelets trobats a Sant Domènec

 Les obres per instal·lar una 
canalització d’aigües pluvials 
al convent de Sant Domènec 
han deixat al descobert les 
restes de tres esquelets 
humans. A l’espera de poder 
fer un estudi antropològic del 
cossos, els tècnics del Museu 
de la Noguera calculen que 
la datació dels ossos se situa 
entre els segles XIV i XVIII, 
període en què va estar en 
peu la façana principal de 
l’església, sota de la qual, 
probablement, s’hi farien els 
enterraments.
 La  conser vadora  i 
arqueòloga del Museu, Eva 
Solanes, ha explicat que de 
la troballa crida l’atenció 
les característiques de 
l’enterrament: una fossa 
comunitària, on almenys tres 
individus van ser sepultats 
alhora.

Han estat trobats un mínim de tres cadàvers,
enterrats conjuntament, probablement en la zona es 
trobava la façana principal original
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Cransford ens presen-
ta la vida quotidiana d’un 
poblet anglès de la prime-
ra meitat del segle XIX. 
Una novel·la divertida i 
captivadora sobre les tri-
fulgues d’un grup de do-
nes de mitjana edat lleu-
gerament excèntriques i 
ridículament esnobs que 
viuen apartades de la 
modernitat, conté alhora, 
darrere les aparences, la 
vanitat i les petites preo-
cupacions de les prota-
gonistes, una reflexió so-
bre problemes de gènere, 
socials i econòmics molt 
vigent en l’època en què 
va ser escrita, i encara 
ben rellevants avui dia.
 Elizabeth Gaskell fou 
una de les veus més im-
portants de la narrativa 
de l’època victoriana.

L’analfabeta que va 
salvar un país
Autor: Jonas Jonasson
Gènere: Novel·la

 La petita Nombeko 
és una nena òr fena 
que treballa netejant 
latrines, però el destí li té 
reservada una altra sort. 
El seu talent insòlit per 
a les matemàtiques i la 
seva curiositat infinita per 
aprendre la catapulten 
a l’altra punta del món, 
o n  v i u r à  e n v o l t a d a 
d’excèntrics i perillosíssims 
personatges: tres xineses 
molt imprudents, un 
americà ceramista i 
desertor del Vietnam, dos 
agents del Mossad, dos 
germans bessons que 
oficialment són una sola 
persona, una activista que 
va contra tot, una comtessa 
que es dedica a cultivar 
patates i, és clar, el primer 
ministre i el mateix rei de 
Suècia en persona.

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

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

Cranford
Autor: Elisabeth Gaskell
Gènere: Literatura
anglesa

 És un conte que capta 
l’atenció, sobretot dels 
més petits i amb el que 
es treballa la imaginació 
i la creativitat perquè 
no representa la realitat 
(els cavalls no són pas 
blaus!).
 S’adreça a pre-lectors 
i primers lectors que, 
a partir d’un text molt 
senzill, es familiaritzen 
amb tota  la  gamma 
c r o m à t i c a .  P o d e n 
contemplar també una 
g r a n  r e p r e s e n t a c i ó 
d’animals domèstics i 
salvatges, pintats amb 
formes, traços i colors 
poc convencionals, que 
contribueix, no només 
a reforçar la imaginació 
sinó també a transmetre 
la importància de la 
llibertat creativa.

L’artista que va pintar 
un cavall blau
Autor: Eric Carle
Gènere: Infantil (+4)

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

Indesinenter
Faria cent anys mon pare.
Aquest mes que encara dura, 
faria cent anys.
Diria que el trenta, potser el vint-i-nou,
no ho sé ara mateix.
Buscaré la capsa on guardo records,
escrits i papers vells, medalles, 
que duia mon pare sempre damunt seu. 
Notes de la vida,
foscors, detalls entranyables, 
allò més insòlit, rellotges,
fotos dels parents, aquells de l’Amèrica,
antics bolígrafs secs, estris i tantes coses 
que porten les hores de quan hi era ell.
Ara, si tornés, li preguntaria
tot el que no entenc de dins de la capsa. 
Faria cent anys mon pare,
i em miro les coses de quan hi era ell.

                                                         28-11-2014
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Classificació
Primera Catalana

1. El Catllar ..................26
2. Morell (-1)  ...............25
3. Vilanova ...................24
4. Balaguer ................. 22
5. Rapitenca .................20
6. Santboià ...................19
7. Lleida(-1) ..................18
8. Reddis ......................17
9. Tàrrega .....................17
10. Almacelles .............16
11. Amposta(-1) ...........15
12. Sant ildefons (-1) ..15
13. Torredembarra ......15
14. Viladecans .............15
15. Torreforta ...............13
16. Mollerussa .............12
17. Igualada .................11
18. Juventud  .................9

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Iban Parra .......... 4
2. Albert Monforte 3
3. Joan Martínez ... 2
4. Jordi Clivillé....... 2
5. Yerai Darias ....... 2
6. Victor Darias...... 2
7. Pau Solanes ...... 1
8. Mikel del Aguila 1
9. M. Rodriguez ..... 1
10. J. Figuerola ...... 1

 El Balaguer no va 
poder mantenir la seva 
ratxa d’imbatibilitat 
davant la Rapitenca, i 
va perdre per la míni-
ma al difícil camp de 
la Devesa.
 Yerai amb dos gols i 
Victor amb un gol, han 
estat els golejadors 
d’aquesta quinzena. 
Els tres gols els va re-
bre el Mollerussa, en 
el derbi lleidatà de la 
tretzena jornada.

Yerai Darias

Propers encontres

14/12/2014 --  17 h
Estadi Les Comes

Igualada | Balaguer
-------------------------------------

21/12/14  --  12 h
Camp Municipal 

Joan Baptista Milà

Santboià| Balaguer

El C.F. Balaguer perd la imbatibilitat amb 
la Rapitenca i guanya al Mollerussa 3-0

Els homes que entrena 
Joan Roca van perdre 
el seu primer partit de 
la temporada davant la 
Rapitenca, per 1-0

23/11/2014

RAPITENCA 1
BALAGUER 0

 El Balaguer continua en 
la seva dinàmica positiva 
i tot haver perdut el seu 
primer partit al camp de la 
Rapitenca, el passat diu-
menge va tornar al camí de 
la victòria davant el Molle-
russa, guanyant per 3-0 amb 
gols de Yerai (2) i Victor.
 El diumenge 23, el Ba-
laguer va visitar el camp de 
la Devesa amb la condició 
d’invicte per enfrontar-se a 

tre derbis provincials que ha 
de disputar-se, aconseguint 
una clara victòria per 3-0. 
Amb aquesta victòria, els 
balaguerins es consoliden 
a la zona alta de la classi-
ficació amb 22 punts. El 
proper cap de setmana es 
descansa a la Primera Cata-
lana, i abans de final d’any, 
els homes que entrena Joan 
Roca s’hauran d’enfrontar a 
l’Igualada, el diumenge 14 
de desembre i al Santboià, 
el diumenge 21 de desem-
bre en dos desplaçaments 
complicats.   
 Després de la parada na-
dalenca, el Balaguer dispu-
tarà els dos darrers partits 
de la primera volta, amb el 
Tàrrega a casa, i tancarà la 
volta enfrontant-se al EFAC 
Almacelles.
 D’altra banda, aquesta 
setmana, el Balaguer ha 
incorporat al davanter Adrià 
Fernández a la plantilla del 
primer equip. Adrià, de 28 

un fels gallets de la catego-
ria. La primera part va estar 
molt igualada, sense massa 
ocasions de gol per cap dels 
dos equips. A la represa, els 
locals van estirar les línies, i 
en una jugada de falta, van 
aconseguir l’únic gol del 
partit, trencant la imbatibi-
litat del Balaguer.
 El passat diumenge, els 
balaguerins van rebre al 
Mollerussa, en un dels qua-

La plantilla amb el primer esponsor

30/11/2014

BALAGUER 3
MOLLERUSSA 0

Carlos Martinez i Joan Figuerola

anys, és un vell conegut de 
l’afició local, ja que ja va 
estar al club fa unes tem-
porades.
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El poliesportiu acull la presentació de tots 
els equips del Club Futbol Sala Balaguer

 El passat diumenge 30 
de novembre, el pavelló 
Poliesportiu de Balaguer va 
acollir la presentació dels 

12 equips que conformen el 
Club Futbol Sala Balaguer.
 Amb la presència de 
l’alcalde de la ciutat, Josep 

Equips femenins del CFS Balaguer

Maria Roigé, els més de 120 
esportistes van anar des-
filant davant d’un pavelló 
ple de públic que va animar 
i aplaudir tots els equips de 
la base i els equips sèniors, 
tant masculins com feme-
nins.
 Les tres jugadores que 
han participat a la Pacific 
Cup a Austràlia amb la 
Selecció Catalana absoluta 
femenina de Futbol Sala 
van agrair a l’Ajuntament 
de Balaguer el seu suport 
per haver pogut realitzar 
aquesta gran experiència 
única.

Foto de família del Club Futbol Sala Balaguer

 Després de la presen-
tació de tots els equips 
del Club Futbol Sala Bala-
guer, el primer equip mas-
culí va disputar un partit 
que tenia ajornat amb el 
Sansur de Barcelona.

 Els balaguerins recol-
zats pel nombrós públic 
que omplia el pavelló 
poliesportiu no va passar 
problemes i va marxar al 
descans amb un clar 6-2 
al marcador.
 En la segona part va 
ampliar el marcador fins 
al 11-6 final.
 Una victòria que dei-
xa els balaguerins a la 
meitat de la taula clas-
sificatòria de la màxima 
categoria del futbol sala 
català.

El CFS Balaguer Cristec
guanya amb comoditat al 
Sansur en partit ajornat

Els balaguerins van
guanyar per 11-6 en 
un partit ajornat,
que finalment es va 
disputar el dia 30

CFS Balaguer Cristec
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 E l  darrer  cap de 
setmana de setembre 
va tenir lloc a Granada 
la darrera prova que 
tanca el  c ircuit  del 
campionat ESP Xterra 
Spain. El Pedala.cat va 
estar representat pel 
Josep Miquel Salvado, 
aconseguint la segona 
p o s i c i ó  e n  l a  s e v a 
categoria a gairebé un 
minut del primer. Aquesta 
prova consistia en nedar 
1.500 metres al pantà 
de Canales. Després 
tocava agafar la BTT per 

realitzar un dur circuit 
de 38 km i 1.600 metres 
de desnivell, per acabar 
finalment un trail running 
de 12,5 km i 700 metres 
de desnivell. El temps 
total va ser de 3h 54’. 24’ 
19’’ de natació, 2h 12’ de 
bicicleta i 1h 17’ corrent. 
El guanyador absolut 
va ser el triatleta Roger 
Serrano. El guanyador del 
Triatló Infern de Balaguer 
2014, l’Albert Soley va 
acabar setè i l’expedala 
Xavier Jové 5è, fent una 
espectacular remuntada.
 Recordar que els 
millors de cada categoria 
dels diferents circuits 
Xterra que es realitzen 
per tot el món, van tenir 
la gran final el passat 
mes d’octubre a Hawai. 
Qui si hi van anar, van ser 
l’Albert i el Xavier.

Josep Miquel Salvadó, segon 
de la seva categoria al ESP 
Xterra Spain de Granada

Josep Miquel Salvadó

Albert Soley i Xavier 
Jové han participat al 
Campionat Xterra de 
Hawai entre els
millors del món

Bons resultats dels nedadors balaguerins 
a la lliga Catalana infantil i Aleví

 Molt bons resultats en 
la 2a Jornada de la Lliga 
Catalana Infantil i Aleví i 
el trofeu Tardor disputat el 
cap de setmana del 15 i 16 
de novembre a la piscina 
municipal de Balaguer amb 
més de 170 nedadors dels 
clubs de la província.
  En la Lliga Aleví tenim 
com a resultats destacats 
en categoria femenina 
del 2003 la tercera posició 
de l’Aurembiaix Pifarré 
en els 100 Papallona i 
quarta en els 200 esquena, 
la Ramatoulaye Balde 

els 200 esquena, destaquem 
també els alevins de primer 
any com l’Angel López, 
Marc Suñé i David Pérez. 
Destacar també el tercer 
lloc en el relleu de 4x100 
lliures.
 En La l l iga Infanti l 
masculí del 2001 trobem la 
5è de l’Héctor Camarasa en 
els  100 papallona, 200 braça 
i 400 lliures . 
 En categoria femení 
del 2002 tenim la segona 
posició en els 200 braça i 
tercera en els 400 lliures de 
la Sara Puigarnau i l’Ares 
Perera tercera en els 200 
braça i quarta en els 400 
lliures i 11a posició  de la 
Laia Palacín. I en femení 
del 2001 bons resultats per 
la Núria Pallé amb la 10a 
posició en els 200 braça.

c i n q u e n a  e n  e l s  2 0 0 
esquena, la Sixela Gracia 
setena en els 100 papallona,  
també marques bones per 
les alevines del 2004 com 
l’Alexandra Papell segona 
en els 100 papallona i 200 
esquena i l’ Aina Torrubiano 
8a en els 100 papallona. 
Destaquem el segon lloc 
del relleu de 4x100 lliures 
femení.
 En categoria masculina 
aleví del 2002 tenim el quart 
lloc de l’Aitor Morales en els 
100 papallona i 200 esquena , 
el 6è lloc d’en Joan Bonet en 

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> La segona jornada es va celebrar a
Balaguer a la piscina Municipal climatitzada amb 
més de 170 participants
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Balaguer va acollir la segona trobada 
multiesportiva de tallers ocupacionals

 El passat dijous dia 27 de 
novembre, es va celebrar a 
Balaguer la segona trobada 
de tallers ocupacionals de 
persones amb discapaci-
tat intel·lectual que estan 
previstes per aquest curs 
2014-2015 i que organitzen 
diferents centres de la Fede-
ració ALLEM dins de la seva 
comissió d’activitat física, 
esport i lleure.
 Aquest cop, va ser el Ta-
ller L’Estel de Balaguer l’en-
carregat d’organitzar aques-
ta jornada amb la temàtica 
d’activitats multiesportives, 
acollint els diferents centres 
que hi participaven. 
 Durant el  matí  van 

poder gaudir de diferents 
esports que no practiquen 
normalment  com són 
l’hoquei, el rugbi, l’handbol, 
el golf, tennis, beisbol i 
també aeròbic. A l’acabar 
les activitats esportives 
tots junts van escoltar el 
manifest institucional per a 
l’eliminació de la violència 
envers les dones, aquest 

Un moment de la trobada al pavelló Inpacsa

document el va llegir una 
esportista del Taller L’Estel 
i a l’acabar lectura van 
ballar una coreografia tots 
plegats que s’havia preparat 
anteriorment a l’activitat 
d’aeròbic.
 Per concloure la jornada, 
es va fer un dinar de germanor 
de tots els assistents al 
Pavelló d’Inpacsa tancant 
la jornada amb un ball en el 
que tots els assistents hi van 
participar.
 En aquesta gran jornada 
hi van participar fent els 
diferents esports un total de 
120 persones totes elles de 
deu centres, provinents de 
les terres de Lleida: Acudam 
de Mollerussa, Sant Joan 
de Deu d’Almacelles, La 
Coma, Empresseguera, 
Ciutat Campus, Casa Nostra, 
Sorigué i Shalom de Lleida,  
Amisol de Solsona i L’Estel 
de Balaguer.

Dinar de germanor dels participants a la trobada

120 participants de 10 
centres de les terres 
de Lleida van practicar 
diferents esports que no 
fan habitualment

 El Vedruna Balaguer 
va  sumar la  quarta 
victòria de la temporada 
a costa de l’EFS Alta 
Segarra. El partit va 
començar molt de cara 
pels de Balaguer amb dos 
gols al començament del 
partit, però l’Alta Segarra 
no se’n va ressentir i 
va crear ocasions de 
gol fins que van trobar 
el premi i amb el 2-1 
va acabar la primera 
part. A la represa, el 
partit va ser clarament 
dominat per Vedruna 
amb algunes ocasions 

pels de Calaf. El resultat 
final va ser de 7 gols a 
1 pels locals. D’aquesta 
m a n e r a ,  V e d r u n a 
Balaguer segueix líder 
de la competició amb 12 
punts de 12 possibles, 
mentre que Alta Segarra 
es queden a la mitja taula 
amb 6 punts.

L’Infantil de Vedruna és líder 
de la classificació de futsal

Equip babys del Vedruna

L’equip baby de
Vedruna va participar 
en una Trobada de la 
categoria a la
localitat de Calaf
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El CTT Balaguer Villart Logístic guanya 
a Irún i perd a casa davant el Mataró
 El Balaguer Villart Lo-
gístic es va emportar una 
nova victòria a domicili de 
la seva visita a la pista de 
l’Irún Leka Enea.
 En el primer partit Yan 
Lan Li es va imposar a 
Olatz Zuazua per 0 a 3 (3-
11, 5-11, 1-11). Al segon 
les basques van igualar 
l’encontre amb la victòria de 
la romanesa Ioana Ghemes 
sobre Anna Biscarri per 
3 a 0 (11-3, 11-3, 11-7). A 
continuació Tingting Wang 
guanyava amb facilitat a 
June Izquierdo per 0 a 3 (3-
11, 1-11, 1-11).
 E n  e l  p a r t i t  d e 
dobles Tinting i Yan Lan 
s’imposaven novament per 
0 a 3 a Ghemes i Zuazua (2-
11, 6-11, 5-11).
 Finalment, en el partit 
més disputat de l’encontre, 
Yan Lan Li li remuntava a 
Ghemes un 2 a 1 advers per 
acabar imposant-se per 2 

a 3 (11-8, 11-13, 11-2, 4-11, 
6-11), i donant per acabat 
l’encontre amb aquest 1 a 
4 final.
 D’altra banda, el passat 

Tingting Wang 

dissabte, les balaguerines 
rebien al difícil Mataró 
Quadis, que tampoc havien 
perdut cap partit en el que 
portaven de temporada. 
En un partit molt intens i 
emocionant, el Mataró va 
acabar imposant-se per 3-4 
a les balaguerines al pavelló 
del Molí de l’Esquerrà.
 Amb aquest resultat 
situa el Balaguer Villart 
Logístic com a tercer a la 
classificació, pel darrera 
dels dos equips que encara 
estan imbatuts, com són el 
Mataró i el Cartagena.
 El club viurà una gran 
jornada espor t iva  e ls 
dies 13 i 14 i a més a més 
participaran amb La Marató 
de TV3.

Anna Biscarri

Les balaguerines van oferir un gran partit davant el 
Mataró Quadis que no es va resoldre fins el darrer 
partit, i van acabar perdent per un ajustat 3-4

Reconeixement de la
Federació Catalana de Ciclisme 
pel Club Ciclista Balaguer

Cub Ciclista Balaguer

Per l’organització de 
la Montsec-Montsec i 
per Maties Abad com 
a millor cicloturista 
català del 2014

 El passat dissabte 
dia 22 de novembre es 
va celebrar la cloenda 
de l’any cicloturisme a 
la localitat barcelonesa 
de Subirats-Lavern on 
es va donar per  tanca-
da la temporada ciclo-
turisme catalana 2014, 
un esdeveniment que 
anualment organitza la 
Federació Catalana de 
ciclisme, amb represen-
tació d’autoritats i diri-
gents de clubs ciclistes 
de tot Catalunya amb la 
finalitat de premiar els 
cicloturístics de Cata-
lunya  per la seva bona 
trajectòria  i  èxits  espor-
tius, així com a les enti-
tats per esdeveniments i 
organització de marxes.
 En aquest cas en 
Maties Abad Carillo del 

Club Ciclista Balaguer  
va ser l’homenatjat com 
a millor cicloturista cata-
là 2014 per la seva trajec-
tòria i participació a les 
marxes dels circuits de 
la Federació Catalana de 
ciclisme, i també es va 
lliurar una distinció es-
pecial als clubs organit-
zadors de marxes ciclo-
turistes on es va premiar 
també al Club Ciclista 
Balaguer per l’excel·lent 
organització de la Marxa 
Montsec-Montsec.
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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.

Desconegut Senyor,
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Com pot veure he rebut 
la seva carta, la resposta és 
aquesta. Quan vaig escriure 
el que vostè va llegir no tin-
gui cap dubte, li prego, que 
ho vaig fer fidel a una ma-
nera de pensar que mai he 
amagat. Suposo que quan 
aquest terrabastall naciona-
lista acabi com acabi, vostè 
tindrà la suposada fidelitat 
de continuar pensant el ma-
teix. Li puc ben assegurar 
que molts, moltíssims, tin-
dran una reconversió que ri-
guis vostè de la de Sant Pau. 
Vostè i jo, desitjo siguem els 
mateixos.
 Tot el que he vist i viscut 
en aquets darrers mesos 
dintre la primera sorpresa 
d’estranyesa, he pogut anar 
veient com s’enverinava i es 

deien moltes mentides i es 
pregonaven com a veritats 
ben certes. Si les persones 
que les han dit fossin uns no 
ningú, no faria el retret, però 
entre els falsaris hem vist 
senyors que apareixien a 
primera fila d’alguns partits. 
I s’ha de pensar que algu-
na cosa saben. Un conegut 
pensador, va dir que per dir 
una mentida s’ha de saber la 
veritat.
 S’ha muntat una para-
fernàlia d’associacions i mo-
viments, que sols es poden 
moure des del govern, res és 
gratuït com sap vostè. Han 
fet aparèixer una Carme For-
cadell que apareix i desapa-
reix segons li manen, el seu 
projecte es basa en condig-
nes rebudes. Ja es veurà  el 

premi que se li donarà...
 Ara en quatre dies hem 
vist com d’un mutisme qua-
si total del sentiment sepa-
ratista, sense una fe que el 
mogués, s’ha contraposat 
a una fe nou nascuda. I 
aquesta munió de gent no 
podrà crear cap futur i arri-
bat el moment, es mostrarà 
amb molta fugacitat i amb 
facilitat a esvair-se. Igual 
com vostè veu el futur d’una 
Catalunya independent, jo 
puc veure una bola de fum 
creada per distraure al po-
ble. I cadascú es quedi amb 
els seus pensaments, i deixi 
passar els dies. Jo sempre 
dic que el temps ho fica tot 
al seu lloc. Ara bé, jo desit-
jaria que de la mateix forma 
que jo sempre acceptaré la 
voluntat de la majoria, vostè 
fes el mateix. Estic quasi en 
la seguretat que no serà així. 
Uns per motius existencials 
i històrics (ER), i altres per-

què els hi va la coca i el pa 
no pararan de furonejar.
 Sí, és veritat el que diu, 
ara sembla que va marxant 
aquesta potolada que va 
fer de la política una cova 
d’Alí Babâ. Però no toquem 
aquest tema, doncs fa pudor 
als quatre punts cardinals, i 
ja no val el “tu més”.  Hem 
de gaudir de que tot es fiqui 
al descobert. Ara torno a 
dubtar que puguem veure-
ho amb sentències exem-
plars. Tinc una por que em 
tenalla - malgrat tenir una 
bona cotna que em prote-
geix-, que tot s’acabarà “en 
agua de borrajas”. Vostè ja 
estaria a la presó i jo també. 
És un fet que se’ns pastura 
on volen.
 No vulgui tenir raó dels 
efectes nocius dels meus es-
crits, quasi ningú els llegeix, 
i per a mi són un exercici de 
redacció amb la meva llen-
gua que no em varen ense-

nyar. A més voler tenir raó 
sense probes i abans d’hora 
no deixa de ser un altra ma-
nera d’equivocar-se.
 Aquest futur pletòric 
d’avantatges a punt de re-
bentar, en una Catalunya 
independent, ens l’han re-
venut des d’un vuitanta del 
segle passat, i encara no ens 
hem pogut llepar els llavis.
 Ara quan parlen d’ajun-
tar-se quasi tots els partits 
en una empresa comuna 
de llibertat, cal que el po-
ble vagi preparant-se per 
ficar-se a córrer. Jo també 
n’erro i voldria fer-ho aques-
ta vegada.
 Li dono les gràcies pel 
to mesurat, potser una mica 
massa entusiasta. Desitjaria 
que continui llegint-me i que 
entengui el vertader sentit 
d’un altre pensament i ma-
nera de sentir; el meu.
 Rebi una encaixada.
--------------------------------------------
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Ara és l’hora de Balaguer!
Josep Maria Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Estic gratament sor-
près. Des de fa anys somio 
un Balaguer amb igualtat 
i justícia per tothom igual. 
Tal com deia en l'article 
“Junts construïm Bala-
guer” o d'altres articles 
meus, un canvi polític a 
Balaguer és possible.
 Queda molt per fer i 
molts somnis incompre-
sos i desatesos pels polí-
tics d'avui, per fer realitat.
 Aquesta setmana he 
tingut la sort i el plaer d'as-
sistir en una reunió, d'un 
partit nou, de Balaguer,que 
s'anomena Ara Sí.
 Està format per per-

sones il·lusionades i va-
lentes, i sobretot que se 
senten molt balaguerins, 
que volen millorar la vida 
dels altres, amb clau pa-
triòtica balaguerina, on la 
justícia social, igualtat i 
sentit comú siguin a parts 
iguals.
 El naixement d'un par-
tit sempre genera expecta-
tiva i il·lusió. En aquestes 
altures ja era hora que 
aparegués un partit inde-
pendent (Ara Sí Balaguer) 
que lluita contra el classis-
me i per els drets socials 
de les persones.
 Durant la reunió d’Ara 

Sí, m'he sentit ben acollit 
i comprés per l'equip que 
el conforma, m'han deixat 
participar en tot moment 
i he compartit opinions 
sobre els principals temes 
que acostumo a parlar a la 
premsa. Totes les propos-
tes han estat escoltades, i 
per primer cop a la història 
m'han donat el seu suport 
sobre temes com els que 
de vegades us explico.
 Em pensava que hi 
hauria alguna cosa a criti-
car però no ha estat així.
 Ara és el moment de 
les persones a peu de car-
rer, de la gent que ha estat 
vetada i exclosa de la so-
cietat. És hora de la renta 
bàsica per a col·lectius de-
safavorits.
 Cap persona sense 

sostre i cap persona sense 
atendre. Els polítics han 
de fer gestió transparent i 
garantir que el socialisme 
millorat sigui un nou mo-
del a seguir.
 Molta gent de Balaguer 
no té recursos socials, ni 
tampoc l'atenció neces-
sària i recursos suficients 
per emprendre iniciatives. 
Ara Sí, en aquest aspecte 
vol resoldre els proble-
mes de la gent i atendre 
personalment a tots els 
ciutadans, garantint la 
qualitat que exigeixen els 
ciutadans i sobretot aca-
bar amb el classisme. El 
deure d'uns bon polític és 
aquest. I Ara Sí, sembla 
que és una opció política, 
irrenunciable, pels qui ens 
sentim balaguerins.

 No busqueu el miracle 
amb casta! El Balaguer 
que tots volem el podrem 
decidir anant el maig de 
2015 a votar. Estem sobra-
dament a temps per deci-
dir aquesta opció.  I l'equip 
d'Ara Sí, ho pensa fer de 
forma independent, amb 
un programa electoral mai 
vist en l'història de Bala-
guer.
 Ja començava a tocar 
aquest canvi i em comen-
ço a enamorar d'ells...

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

 Des de Balaguer Co-
mercial 2021, Associació 
de Comerciants de Bala-
guer voldríem agrair l’as-
sistència a tots aquells 
associats i acompanyants 
que vareu assistir al pri-
mer sopar de l’Associat, 
que es va dur a terme el 
passat  15 de novembre 
coincidint amb l’assem-
blea extraordinària de l’As-
sociació.
 La intenció d’aquesta 
primera trobada no va ser 
més que crear un moment 
i espai on de manera diste-
sa entre tots es pogués en-

Agraïment
Junta Balaguer Comercial 2021, Associació de Comerciants 
de Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

riquir i millorar la tasca de 
la nostra associació. En-
coratgem a la resta d’as-
sociats a que s’animin a 
participar-hi el proper any,  
de manera que aquesta 
trobada es vagi repetint 
any rere any i que acabi 
esdevenint un moment 
enriquidor per a tots, no 
només de forma unidirec-
cional sinó com un espai 
de tertúlia enriquidora i 
multidireccional.
 Gràcies un altre cop,  
sense vosaltres aquestes 
accions no es podrien dur 
a terme.

Senyor Boi Ruiz, Conseller de Salut 
Pública
Antonieta Burguet Maig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sóc l’Antonieta Bur-
guet Maig, nascuda a Cas-
telló de Farfanya, i el dia 
22 de novembre vaig fer 94 
anys.
 Vaig trencar-me el ma-
luc el dia 8 de novembre 
i fins el dia 14 no vaig ser 
operada. Només vull pre-
guntar-li Sr. Conseller: Cal 
esperar tant de temps per 
arreglar el meu problema?
 Retalldes, retallades... 
La gran paraula que em 
repetien perquè estigués 
conformada... No és això 

Sr. Boi el que volem.
 El dia 9 de novembre 
volia votar un país dife-
rent i no ho vaig poder 
fer perquè estic en un llit 
de l’Hospital Arnau de Vi-
lanova, atesa per un gran 
equip que SÍ que em cuida 
i em conforta quan m’havi-
en de dir: “Antonieta, avui 
no la podem operar, potser 
demà.... creui els dits!”
 La meva família es 
passava els dies esperant 
i cada vespre, amb cara 
de circumstàncies i resig-

nació arribava el doctor 
per dir-nos que l’ope-
ració s’ajornava un dia 
més, que no donaven a 
l’abast.
 Fa 55 anys vaig entra-
ren en aquest hospital, 
llavors dit Seguro, a tenir 
el meu fill. Jo vaig ser 
la primera del poble en 
usar-lo.
 Jo confio i vull ser-
veis públics pels fills, 
néts i besnéts. Sr. Ruiz, 
vull un nou país.
 A veure Sr. Conseller 
si les coses les podem 
fer millor.
 Salut.

---------------------------------------
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 L ’ A s s o c i a c i ó 
Balaguer Comercial 
2021 ha donat el tret de 
sortida a la campanya 
de Nadal, sota l’eslògan 
‘Aquest Nadal deixa’t 
mimar pels teus veïns’, 
s’incideix novament en 
la promoció del comerç 
de proximitat. 
 La campanya preveu 
així el sorteig de sucosos 
premis, com ara un cap 
de setmana en un spa 
per a dues persones i 
vals descompte en diver-
sos comerços associats. 
Per una compra mínima 

en qualsevol dels esta-
bliments de l’associació, 
s’oferirà una butlleta que 
cal omplir i dipositar en 
les urnes instal·lades en 
cada botiga.
 Com és habitual , 
l’entitat col·labora aquest 
desembre amb els actes 
en favor de La Marató 
de TV3. El diumenge 14  
celebrarà una xocolatada 
solidària, la 3a edició de 
la foto més divertida del 
Nadal i el 4rt concurs 
d’ornamentació d’arbres 
nadalencs amb material 
reciclat.
 A q u e s t a  d a r r e r a 
activitat està dirigida 
a les escoles i instituts 
de la ciutat i comarca 
i, enguany, a banda de 
fer l’ornamentació, es 
proposa als escolars que 
també facin l’arbre amb 
material reciclat.

L’Associació de comerciants 
Balaguer 2021 presenta la 
seva campanya de Nadal

Col·laboraran amb els 
actes de la Marató de 
TV3 amb
l’organització de
diferents activitats 

La ciutat de Balaguer es volca amb La 
Marató de TV3 amb molts actes

 De l’1 al 21 de desem-
bre, Balaguer té un car-
tell, preparat amb moltes 
activitats i variades per 
poder recaptar diners a 
favor de la Marató de TV3 
que es celebrarà el proper 
diumenge 14 de desembre 
amb la seva 23ena edició, 
aquest any dedicada a les 
malalties del cor.
 Diferents associacions, 
entitats, escoles, comerços 
mostren el seu costat més 
solidari i es sumen  als 
actes amb l’únic objectiu 
el de recollir diners un any 
més per una bona causa.
 Les activitats són molt 
variades i comencen dies 

abans del 14 de desem-
bre per a poder fer més 
guardiola. Berenars, balls, 
guardioles solidàries, ta-
llers, venda d’objectes fets 
a mà, tot això i més amb 
una bona finalitat.
 Els actes centrals es 
faran el dissabte 13 i 14 de 
desembre. Enguany com 
la  temàtica de la Marató 

són les malalties del cor, 
es podran compar i perso-
nalitzar cors vermells que 
posteriorment es podran 
penjar al llarg del Passeig 
de l’Estació i també de la 
plaça Mercadal.
 Activitats per a petits 
i grans, tant esportives 
com  lúdiques. La venta de 
barrets vermells, serviran 
a part de recollir diners, 
també per fer un gran cor 
vermell que bategarà a la 
Plaça Mercadal als voltants 
de les 13.30 del diumenge.
 A part el mateix diu-
menge a la tarda, es fa 
l’acte de cloenda al teatre, 
un festival fi de festa amb 
l’actuació dels diferents 
grups i entitats de la ciutat, 
amb el recompte de les xi-
fres recaptades per tots els 
col·lectius col·laboradors 
en aquesta gran festa de la 
solidaritat.

Actes a la Plaça Mercadal el diumenge

Un seguit d’activitats 
que podreu trobar al 
web de l’Ajuntament per 
poder consultar tost els 
horaris  

Enguany es penjaran cors vermells pel Passeig

Campanya de Nadal
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25è aniversari de l’Arlequí,
professionalitat al servei del client

 Ara fa 25 anys, el 29 de 
novembre de 1989, obria 
les seves portes l’Arlequí, 
situat al carrer Barcelona, 
62 de Balaguer, amb una 
àmplia oferta dels serveis 
de premsa, papereria, con-
tes, joguina educativa i 
material escolar.
 25 anys d’un servei 
professional, fent especial 
atenció a la selecció del 
conte i el llibre infantil, 
disposant d’una secció de 
joguines, seleccionades 
segons criteris pedagògics 
i adequades als primers 
anys dels infants, una 

selecció de papereria i 
material escolar per a 
l ’expressió  p làst ica  i 
escrita, a més d’oferir la 
premsa diària, revistes i 
material d’oficina per a 
particulars i professionals.
 L’Arlequí ens ofereix 
una proposta innovadora 
amb una selecció  de 
producte, qualitat i servei 

Un gran ventall de contes

diferencials,  amb una 
especial  or ientació  a 
educadors i famílies i que 
constitueix i dóna vida al 
projecte cultural i educatiu 
d e  l e s  p r o f e s s i o n a l s 
que dirigeixen aquest 
establiment comercial.
 Podem celebrar  e l 
25 aniversari gràcies a 
la resposta de fidelitat i 
creixent confiança dels 
nostres clients que ens 
permet celebrar aquest 
aniversari, sent el nostre 
p r e m i ,  l a  c o n f i a n ç a 
dipositada en nosaltres 
pels nostres clients.
 Complir 25 anys és una 
fita a la vida de qualsevol 
empresa, que demostra 
la solidesa, experiència, 
capacitat d’adaptació, 
i n n o v a c i ó  c o n s t a n t ,  
honradesa i compromís 
amb el client, esperant 
complir-ne molts més al 
costat de la gent que hi ha 
confiat.

Selecció de jocs infantils

Una botiga amb un
material escollit
acuradament de jocs i 
material per
l’aprenentatge

 Aquests dies pre-
vis al Nadal, l’Arlequí 
també ens ofereix tot el 
que necessitem per fer 
el pessebre clàssic o el 
modern.
 Des de coves, nai-
xements, els reis mags, 
pastorets, cases i tot ti-
pus de complements per 
a que puguis compartir 
el Nadal amb els més 
petits.
 Amb una gran tradi-
ció nadalenca, l’Arlequí 
també és un clàssic a la 

Fira de Santa Llúcia de 
Balaguer, amb la parada 
ubicada al carrer d’Avall, 
que podreu trobar el 
proper dissabte dia 6, 
durant tot el dia, per 
oferir als visitants una 
selecció de les figuretes  
per a que els petits de la 
casa coneguin les tradi-
cions de casa nostra.

L’Arlequí ens ofereix un gran 
ventall a l’hora de fer el
nostre pessebre

El pessebre, un clàssic de l’ornamentació de Nadal

Una gran tradició
nadalenca ens ajudarà 
a trobar a l’Arlequí 
varies possibilitats 
per fer el pessebre

Una gran secció de 
premsa
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
SE OFRECE chica 
responsable y seria 
para limpiar hogares, 
planchar ropa, limpiar 
escaleras. Con buenas 
referencias. Razón: 
642428457.
-----------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes, 
comunions, bateigs i 
altres esdeveniments. 
Àmplia experiència 
en el sector audiovisu-
al. Pressupost sense 
compromís. Contacte: 
Dani Arregui, mòbil: 
686774086 o e-mail: 
daniaso@gmail.com
-----------------------------------
NOIA DE 38 anys, 
s’ofereix per fer neteja 
de la llar amb experi-
ència. S’ofereix senyor 
paleta de primera. Raó 
telèfon: 628755647.
-----------------------------------
ES BUSCA comercial  
d’assegurances amb 
o sense experiència. 
Contactar: 645971761.
-----------------------------------

SE OFRECE señora por 
horas o por jornada 
completa para cuidado 
de gente mayor y para 
limpieza del hogar. 
Razón: 698225503.
-----------------------------------
NATIVA dóna classes 
d’anglès, i classes de 
conversa en llengua 
anglesa. A particulars 
o grups organitzats. 
Raó: 650422582.
-----------------------------------

IMMOBLES
----------------------------------
SE ALQUILA párking 
al c/ Molí del Com-
te, 35 de ralla. Pre-
cio 35€/mes. Razón: 
686551005.
-----------------------------------
TRASPÀS restaurant 
a Balaguer amb ple 
funcionament per ma-
laltia. Raó: 628617053.
----------------------------------
VENC parcel·la edifica-
ble a la comunitat Sant 
Miquel (La Sentiu), 350 
m2, primera línia (20 m 
piscina). Lloc immillo-
rable. Raó: 973451231.
--------------------------------------

LLOGUER CASA a la 
Ràpita de 300 m2, 1 ha-
bitació suite (40 m2), 4 
habitacions grans, stu-
di (40m2), cuina (25m2), 
3 banys, gran menja-
dor, garatge per 2 cot-
xes, calefacció radiant, 
a/a, vidres laminats i 
persianes de seguretat 
automàtiques. Opció 
de mobles. Jardí exteri-
or (200 m2), tot acabat, 
amb tarima i piscina 
(de 10x4), pèrgola (de 
10x3), jardí d’entrada 
a l’habitatge (30m2) i 
solàrium (50 m2).Raó: 
687449890.
------------------------------------
O P O R T U N I TAT, 
venda de parcel·les 
aïllades a la millor 
zona de Balaguer, 
al costat del col·legi 
Mont-roig, de 516 m2. 
Raó: 676996765.
-----------------------------------
LLOGO CASA al car-
rer Lleida número 17b 
de Balaguer, amb 2 
habitacions, terrassa. 
Zona tranquil·la. Raó : 
973451231.
-----------------------------------

ES LLOGA apartament  
nou a l’Avinguda Països 
Catalans, amb 2 habi-
tacions. Raó telèfon 
contacte: 973446011.
--------------------------------------
OUTLET VENTA de 
pàrquings: pàrquing 
al carrer Banqueta, 43 
(4.000 e) i pàrquing al 
carrer Barcelona, 72 de 
línia (6.000 e) i també 
pàrquing tancat (12.000 
e). Interessats trucar al: 
676116396.
--------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, amb vistes 
al riu, foc a terra, mo-
blat i totalment equipat. 
També lloguer de pàr-
kings de línia  al c/ Sant 
Pere Màrtir de Bala-
guer. Interessats trucat 
als telèfons: 973447752-
639920281.
--------------------------------------
ES LLOGA pàrking de 
ratlla al Passeig de l’Es-
tació i també pàrking 
tancat al carrer Tarra-
gona. Preu a convenir. 
Raó telèfon: 626011839 
(trucar de 19 h a 10 h).
--------------------------------------

ES LLOGA habitació, 
totalmente moblada,  
amb bany pròpi, cale-
facció i  wi-fi. Més in-
formació al: 619656740.
--------------------------------------

VARIS
--------------------------------------
OCASIÓ, venc taxi 
Vallfogona (La Ràpita, 
Hostal Nou i La Co-
dosa). Raó: 638980566 
(tardes).
--------------------------------------
SEÑORA MAYTE, vi-
dencia y tarot. Alta 
magia blanca. Horas 
a convenir. Razón: 
609135472.
-----------------------------------
COMPRO: Joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos 
antigues.... Contacteu 
per més informació al 
telèfon: 676803205.
-----------------------------------
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                   disb. i diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius
06.10                         TÀRREGA                                dill. a dissb.
07.10                                 “                                          dill. a dissb.
07.50      “                       dill. a div.
12.00                                   “                                        dill. a dissb.
15.00                                “                                    dill. a dissb. 
19.30     “ dill. a dissb.
07.10      LLEIDA de dill. a div.
07.40 “ diari
07.45 “ de dill. a dissb.
07.48 “ de dill. a dissb.
07.55 “ dimt., dimc. i div.
08.00 “ dill., dij. i div.
09.15 ” de dill. a dissb.
09.30 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  de dill. a div.
12.00 “  de dill. a div.
13.10 “  de dill. a div.
13.30 “  de dill. a div.
14.45 “ de dill. a div.
15.15 “ de dill. a div.
15.18 “ de dill. a div.
17.30 “ diari
17.51 “ diari
19.10 “ de dill. a div.
19.21 “ diumenges
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                       disbts. mercat
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. 
16.35   “                                        divendres 
16.50 “ diari
19.10  “                        de dill. a div. 

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU                  diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             de dill. a disb.
19.47 “                                  de dill. a div.
06.30   ÀGER                             de dill. a div.
07.20  “                                            dissabtes
13.37 “                                      diumenge
14.00 “                              de dill. a disb.
14.25 “                              de dill. a div.
17.22 “                                                 diari
20.07 “                    diari
21.21 “                                   de dill. a div.
11.05 LES                                             diari
18.05  “                                                 diari
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
14.45 “                     de dill. a div. feiners
12.45 “                                        dissabtes
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
07.45 de dilluns a divendres
08.45 diari
09.10 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
11.00 de dilluns a dissabte
11.10 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.50  diumenge
13.00  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
16.35 diari
18.30 de dilluns a divendres
19.00 de dilluns a divendres
19.20 diari
20.00 de dilluns a divendres
20.35 de dilluns a divendres

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
14.16 14.46
18.10 18.39
18.50 19.20
21.05 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 (2) 11.00
11.09 (4) 12.30

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 (3) 14.16
17.30 (4) 18.50

(1) De dilluns a divendres feiners.
(2) Diari. Diumenges només fins a 
Balaguer.

De les 8 de la tarda del 4 de desembre a les 8 de la tarda de l’11 de desembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’11 de desembre a les 8 de la tarda del 18 de desembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 de desembre a les 8 de la tarda del 25 de desembre ALDAVÓ

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
-------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
-------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL              973 450408
A MEDICS                                          973 447513
CENT. MEDIC RECONX.                973 448113
CREU ROJA                                      973 445795
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

(3) De dilluns a dissabte.
(4) Diumenge.
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