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La família de
JAUME TRESÁNCHEZ FARRÉ,

vol agrair a tot el personal de
l’Hospital Hestia de Balaguer,

el bon tracte rebut durant la seva estada.
També agrair a familiars i amics
les mostres de condol rebudes.

Gràcies a tots/es.

 No sé si demanar als 
Reis d’Orient una substàn-
cia màgica que faci desa-
parèixer les cada cop més 
freqüents tifes de gos que 
trobem per qualsevol carrer 
de la ciutat, o un detector 
lluminós o acústic, tant se 
val, de l’esmentada matè-
ria fecal, abans que sigui 

trepitjada, o una inacaba-
ble  llibreta de multes, per 
als membres de la Guàrdia 
Urbana, per tal que, quan 
patrullin, sancionin tota 
persona que infringeixi 
l’article 137 de l’Ordenança 
municipal de policia i bon 
govern, o, potser, un manu-
al de civisme i educació per 
a cada irresponsable, per 
dir-ho civilitzadament, que 
és incapaç de recollir les 
dejeccions del seu cànid 
domèstic. Si hem estat ca-

paços de canviar la cara i la 
fesomia de bona part de les 
façanes  del centre històric, 
també podríem fer-ho amb 
les voreres o altres indrets 
per on passegem o cami-
nem. Potser aquest desig 
no es veurà acomplert. Tan-
mateix, i com   diu la savie-
sa popular,  les relliscades, 
conseqüència d’aquestes o 
altres deposicions, fan per-
dre eleccions. I aquests co-
micis són a tocar. Bon Na-
dal i un molt millor 2015!!!

 La societat catalana ha tornat a protagonitzar un 
moviment de gran vitalitat per donar suport a La Marató. 
S’han fet més de 2.000 activitats populars organitzades 
per entitats i col·lectius de tot tipus, que des de les 41 
comarques catalanes han sumat esforços per impulsar 
la recerca en les malalties del cor. Un moviment que ha 
aconseguit implicar 1 milió de persones i que s’ha mostrat 
de diferents maneres al llarg del programa que es va emetre 
durant tot el dia a TV3. 
 Nombroses cares conegudes dels àmbits esportiu, 
cultural i artístic van mostrar la seva adhesió a La Marató 
amb una crida amb gran càrrega emocional en la qual 
situaven la seva mà sobre el cor i pronunciaven l’eslògan 
de La Marató d’aquest any: “Truca. La investigació respon”. 
Lluís Llach, Antonio Banderas, Jordi Évole, Pep Guardiola 
i les plantilles dels primers equips del F.C. Barcelona i del 
RCD Espanyol són algunes de les cares que es van poder 
veure en aquestes mostres de suport. 
 Al voltant de 2.400 voluntaris van cedir el seu temps per 
atendre els milers de trucades de donatius des de les 4 seus 
telefòniques que van funcionar al llarg de la jornada: Fira de 
Barcelona, Universitat de Lleida, Port de Tarragona, i Palau 
de Congressos de Girona. Un miler de línies telefòniques 
instal·lades en aquests espais van permetre prendre el 
pols a la solidaritat dels catalans que es va  traduïr en el 
marcador final.
 Balaguer no va ser una excepció. Centenars de veïns 
van participar de la cinquantena d’activitats organitzades 
per la societat civil i que a la fi de la jornada es van traduir 
amb més de 16.000 euros recaptats. 

Balaguer batega
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Tot és a punt per al Parc “De Nadal a 
Reis 2014-15” al pavelló d’Inpacsa

 Des de la regidoria de 
festes de l’Ajuntament de 
Balaguer, s’està treballant 
en l’organització d’un nou 
programa «De Nadal a Reis 
2014-2015» amb un gran 
parc infantil, tallers didàc-
tics, teatre infantil, con-
certs, i com a fi de festa, la 
gran Cavalcada dels Reis 
Mags d’Orient.
 Els actes comencen el 
divendres 26 de desembre 
amb el tradicional Concert 
de Nadal de l’Orfeó Bala-
guerí, que enguany es farà 
al Teatre Municipal, a partir 
de les 8 del vespre.
 Del 27 al 31 de desem-

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

Zona d’inflables

d’habilitats, com una gran 
pista d’escalextric, l’espai 
de bombers, l’espai jove, 
el taller de construcció de 
joguines, els jocs gegants i 
els jocs d’enginy al Parc de 
Nadal a Reis d’enguany. 
 El pavelló també compta 
amb el sector de la bibliote-
ca, ludoteca, videoteca , que 
es portarà al parc infantil. 
 El preu de l’entrada serà 
de 2,76 euros durant tot el 
dia, tot i que els que vulguin 
es podran treure l’abona-
ment per tots els dies, de 
13,25 euros. 
 Els pares i familiars 
acompanyants dels nens i 
nenes no paguen entrada i 
a més a més,  podran gaudir 
d’un servei de bar cafeteria 
al mateix recinte del pavelló 
polivalent, mentre els més 
menuts gaudiran de les 
moltes activitats programa-
des.

Parc de Nadal

Els inflables, tallers 
didàctics, jocs, lectura 
i actuacions infantils 
estaran presents al parc 
infantil de Nadal

>> DISSABTE 27 de desembre

10.30 h. Obertura del parc de Nadal.

11.00 h. Taller de manualitats “Fem 
un imant amb fruites”. Adreçat a 
nens i nenes de 3 a 6 anys. Organitza 
Programa Thao.

11.30 h. Taller d’espelmes durant tot 
el matí, en diferents torns. Organitza 
l’Assoc. Catalana de Lleure Formatiu.

18.00 h. Taller de decoració de pastissets 
de fruita a càrrec de Pepe Daza, adreçat 
a nens/es de 8 a 14 anys.

>> DIUMENGE 28 de desembre

11.00 h. Taller de manualitats “Fem 
un imant amb fruites”. Adreçat a 
nens i nenes de 3 a 6 anys. Organitza 
Programa Thao.

11.30 h. Taller d’espelmes durant tot 
el matí, en diferents torns. Organitza 
l’Assoc. Catalana de Lleure Formatiu.

12.00 h. Taller d’elaboració de piruletes 
de fruites i xocolata a càrrec de Pepe 
Daza, adreçat a nens/es de 6 a 12 anys.

>> DILLUNS 29 de desembre

10.30 h. Obertura del parc de Nadal.

Durant tot el matí, el Club de l’Agulla 
cosirà a la zona dels pares i atendrà les 
possibles consultes. Adreçat a pares, 
mares, padrins i padrines...

11.00 h. Taller de manualitats “Fem 
un imant amb fruites”. Adreçat a 
nens i nenes de 3 a 6 anys. Organitza 
Programa Thao.
             
              >>
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Els Reis Mags d’Orient arribaran el 5 
de gener amb el tren de La Pobla

Ses magestats els Reis d’Orient

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

Com a novetat, és que el “Patge Xumet” i el seu
carret, per tal que tots els nens i nenes que s’han 
fet grans donin el seu xumet

>> DILLUNS 29 de desembre

11.30 h. Taller d’espelmes durant tot 
el matí, en diferents torns. Organitza 
l’Assoc. Catalana de Lleure Formatiu.

12.00 h. Taller d’elaboració de coca 
de samfaina a càrrec de Pepe Daza, 
adreçat a nens/es de 8 a 14 anys.

17.00, 18.00 i 19.00 h. Taller “Descobreix 
la robòtica” Engijoc. Adreçat a nens/
es entre 6 i 9 anys i d’entre 9 i 14 anys.

>> DIMARTS 30 de desembre

11.30 h. Taller d’espelmes durant tot 
el matí, en diferents torns. Organitza 
l’Assoc. Catalana de Lleure Formatiu.

17.00, 18.00 i 19.00 h. Taller “Descobreix 
la robòtica” Engijoc. Adreçat a nens/
es entre 6 i 9 anys i d’entre 9 i 14 anys.

18.00 h. Xerrada informativa “La joguina 
educativa”, adreçat a tots els pares i 
mares, a càrrec de Creu Roja Joventut.

              >>
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>> DIMECRES 31 de desembre

11.00 h. Taller de manualitats “Els Reis 
Mags d’Orient”, a càrrec de Petit Món.

12.30 h. Visita al Parc de Nadal de 
l’Home dels Nassos.

>> DIVENDRES 2 de gener

11.00 h. Taller d’iniciació als escacs, a 
càrrec del Club d’Escacs Balaguer, amb 
diferents nivells d’aprenentatge.

11.30 h. “Fem un àngel per posar a 
l’arbre?”, taller a càrrec de l’Acadèmia 
Aúrea.

12.30 h. “I un porta-tovallons per 
aquestes festes!”, taller a càrrec de 
l’Acadèmia Aúrea.

17.00, 18.00 i 19.00 h. Taller “Descobreix 
la robòtica” Engijoc. Adreçat a nens/
es entre 6 i 9 anys i d’entre 9 i 14 anys.

18.00 h. Taller d’elaboració de coca 
de samfaina a càrrec de Pepe Daza, 
adreçat a nens/es de 8 a 14 anys.

>> DISSABTE 3 de gener

11.00 h. Taller de manualitats “Fem 
un imant amb fruites”. Adreçat a 
nens i nenes de 3 a 6 anys. Organitza 
Programa Thao.

11.00 h. Taller d’iniciació als escacs, a 
càrrec del Club d’Escacs Balaguer, amb 
diferents nivells d’aprenentatge.

11.30 h. Taller de manualitats, “Fem 
la carta als Reis!. A càrrec de Fashion 
Kids.

17.00, 18.00 i 19.00 h. Taller “Descobreix 
la robòtica” Engijoc. Adreçat a nens/
es entre 6 i 9 anys i d’entre 9 i 14 anys.
               >>

A part dels inflables i els tallers, el 
Parc ofereix moltes activitats més
 Durant els dies del 
Parc de Nadal a Ries, a 
part dels inflables repartits 
per edats i els nombrosos 
tallers que es fan, també 

Tallers de pastisseria amb Pepe Daza

El Teatre acollirà el concert de les nines 
solidàries el 4 de gener
 El proper diumenge 4 de 
gener, el Teatre Municipal 
de Balaguer acollirà un nou 
Concert de ‘Nines solidàri-
es” a partir de les 7 de la 
tarda. El preu de l’entrada 
és de 12 euros, i tots els 
infants amb entrada rebran 
una nina solidària. La venda 
anticipada d’entrades es fa 
a Teixits Margineda i al Te-
atre Municipal. El concert a 
càrrec de la soprano Maria 
José Rúbies Biscarri, tenor 
Jorge Armando Jasso, el 
pianista correpetidor Xavier 
Sabaté Carrové i la pianista 
acompanyant Mireia Caralt.
 És el concert famili-
ar per excel·lència, on els 

Concert Nines Solidàries

nens i nenes hi participen 
bressant la nina o el nino 
de drap. 
 Els ingressos que es 

recullin de la venda de les 
nines anirà a favor dels 
programes socials de Creu 
Roja La Noguera.

es poden trobar diferents 
espais com són la Biblio-
teca/Ludoteca (amb llibres 
i jocs de taula), l’Espai de 
Bombers (amb zona per di-

buixar i conèixer les tasques 
dels bombers), l’espai jove 
(amb futbolí, tennis taula, 
karaoke, Playstation, Wii), 
Espai dels jocs de sempre, 
el Circuit gegant d’Slot, 
Circuit d’Educació Viària, 
Mini pista de Tennis, l’Espai 
de Creu Roja Joventut (amb 
manualitats i tallers de ma-
quillatge facial).
 A part d’aquets espais 
que els trobaran cada dia, 
també hi haurà una Exposi-
ció de la joguina educativa 
i un punt de recollida de 
joguines, per la campanya 
“No és per les joguines. La 
teva solidaritat, els seus 
drets” de Creu Roja.
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>> DISSABTE  3 de gener

18.00 h. Taller d’elaboració de mini 
magdalenes decorades a càrrec de 
Pepe Daza. Adreçat a nens/es de 8 a 
14 anys.

>> DIUMENGE  4 de gener

11.00 h. Taller de manualitats “Fem 
un imant amb fruites”. Adreçat a 
nens i nenes de 3 a 6 anys. Organitza 
Programa Thao.

11.00 h. Taller d’iniciació als escacs, a 
càrrec del Club d’Escacs Balaguer, amb 
diferents nivells d’aprenentatge.

17.00 h. Festival Fi de Festa, amb la 
visita del Patge Reial, per saludar a 
tos els nens i nenes del parc. Amb 
sorpreses, actuacions... i molta gresca!

18.00 h. Espectacle de Màgia amb el 
Mag Reivax.

19.30 h. Lliurament de premis del 
Concurs de Nadal.

20.00 h. Tancament del Parc de Nadal.

Un taller de “descobrir la robòtica” 
una de les novetats del parc de Nadal

 Els dies 29 i 30 de de-
sembre i el 2 i 3 de gener, 
amb tres hores diferents, les  
17.00 h, de les 18.00 h i de 
les 19.00 h , el parc de nadal 
acollira el Taller «descobreix 
la robòtica» ENGIJOC, una 
de les novetats més interes-
sants del parc d’enguany.
 El taller està destinat 
a nens i nenes d’entre 
6 i  9 anys que podran 
jugar amb un cocodril i 
un avió i entre 9 i 14 anys 
ensenyaran a programar un 
braç robotitzat. Un joc que 
els portarà a l’aventura de 
programar.
 Les places per aquest 
taller són limitades.Taller de robòtica

Els infants podran descobrir els secrets de la
robòtica el 29 i 30 de desembre i el 2 i 3 de gener

Els comerciants del Centre Històric
enjeguen una nova campanya de Nadal

 Els comerciants del Cen-
tre Històric van presentar la 
Campanya de Nadal “Torna 
la grossa al Centre Histò-
ric!”.
 Durant la campanya 
de Nadal els comerciants 
del Centre Històric regalen 
aparadors plens d’obsequis, 
amb la compra dels establi-
ments associats.
 A part, també regalen el 
parquímetre de la plaça del 

Centre Històric

En la seva campanya de 
Nadal, els clients tindran 
mitja hora gratuïta per 
cada 10 euros de
compra al casc antic

Mercadal i del c/ del Mira-
cle, amb compres superiors 
als de 10 euros.
 Una campanya que dura 
fins el 7 de gener i que 
anima a la gent a comprar 

al Centre Històric i així be-
neficiar-se de la possibilitat 
de rebre un aparador ple 
de regals i també de poder 
aparcar gratis en aquesta 
zona.
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 E l s  m e m b r e s  d e 
la Guàrdia Urbana de 
Balaguer van celebrar el 
passat 8 de desembre, 
la festivitat de la seva 
patrona, la Immaculada 
Concepció.
 Com ja és tradicional, 
l’alcalde, Josep Maria 
Roigé, el primer tinent 
d’alcalde i regidor de 

Seguretat Ciutadana, 
M i q u e l  Ve n d r e l l ,  i 
l’inspector en cap del cos, 
Josep Maria Camarasa, 
van passar revista a la 
tropa i, acte seguit, es 
va fer una recepció amb 
regidors, representants 
d ’ a l t r e s  c o s s o s  d e 
seguretat, familiars i 
agents jubilats.

La Guàrdia Urbana de
Balaguer celebra la festivitat 
de la seva patrona

Guàrdia Urbana de Balaguer

“Exodus” i “Els pingüins de Madagascar” 
primeres projeccions del cinema digital

 Balaguer recuperarà el 
dissabte 27 de desembre les 
sessions de cinema comer-
cial amb l’estrena de la mà-
quina de projecció digital que 
s’instal·larà a la sala d’actes 
de l’Ajuntament.
 ‘Exodus’ de Ridley Scott 
serà la pel·lícula que inau-
gurarà les projeccions que 
es faran en cap de setmana. 
L’estrena tindrà lloc a les 10 
de la nit, tot i això l’endemà, 
a les 12 del migdia, hi haurà 
la primera sessió infantil amb 
la pel·lícula ‘Els pingüins de 
Madagascar’. També es tor-
narà a projectar la pel·lícula 
‘Exodus’ a les 17.30 i a les 20 
hores.
 La sala d’actes funcionarà 
com a cinema els dissabtes 
i diumenges i amb l’opció 
que dilluns sigui el dia de 
l’espectador, quan el preu 
de l’entrada seria de 4 euros. 
La resta de dies serà de 
7,5 euros, mentre que els 
infants, jubilats i els que 

van fer al Teatre Municipal 
de Balaguer.
 Aquest projector digital 
tindrà un cost aproximat 
de 50.000 euros, actuació 
que ha comptat amb una 
subvenció de 35.000 euros 
de la Diputació de Lleida i 
12.000 euros del departament 
de Cultura.

tinguin carnet jove pagaran 
5,5 euros.
 L’ A j u n t a m e n t  e s t à 
preparant el concurs per 
a l’explotació comercial 
de la sala. Mentrestant, 
se n’encarregarà Circuit 
Urgellenc, l’empresa que 
també es va assumir del 
cicle de projeccions que es 

Cinema a la sala d’actes de l’ajuntament
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La Fira de Santa Llúcia va reunir un 
centenar d’expositors al Centre Històric

 Un centenar de parades 
van omplir els carrers del 
centre històric amb motiu 
de la Fira Mercat de Santa 
Llúcia, un certamen que 
creix any rere any i que 
marca l’inici de la campanya 
de Nadal a Balaguer.
 To t  i  s e r  u n a  f i r a 
nadalenca, comerciants i 
productors aprofiten per 
donar a conèixer el seu 
producte: olis, vi, torrons, 
formatges, embotits i dolços 
de tot tipus omplen els 
carrers del centre històric, 
al costat dels arbres de 
Nadal, figures del pessebre, 
t i o n s ,  o r n a m e n t a c i ó , 
bijuteria i  objectes de 
regal. Cal destacar també la 
presència de dos artesans, 
un cadiraire i un cisteller, 
que van fer demostracions 
in situ d’aquests oficis a Fira de Santa Llúcia

La Fira va comptar amb la participació del grup de 
música “The Folkies” i el grup d’animació infantil 
“Campi qui pugui” durant tot el dia

punt de desaparèixer.
 Les parades s’ubiquen 
al carrer d’Avall, la plaça 
Sant Jaume, el  carrer 
l’Escala, la plaça del Pou, 
el carrer Major i els porxos 
de la plaça Mercadal. 
Precisament, la plaça del 
Pou és un dels espais més 
concorreguts de la fira, 
especialment pels infants. 
Tot recordant el tradicional 
mercat d’aviram que es feia 

en aquest indret pels volts 
de Nadal, s’hi va instal·lar 
una petita mostra d’aviram, 
que, enguany, compartia 
espai amb els productors 
del Mercat de la Terra de 
l’Associació Slow Food.
 Durant tot el matí, el 
grup The Folkies va oferir 
concerts itinerants per la 
fira, mentre que a la tarda 
va actuar el grup d’animació 
infantil ‘Campi qui pugui’.

Aviram a la plaça del Pou
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 Més d’un centenar de 
voluntaris de Creu Roja, 
Càrites, Protecció Civil i 
ciutadans col·laboradors 
van participar activa-
ment en el Gran recapte 
d’aliments que es va dur 
a terme els passats 28 i 
29 de novembre.
 Aquest any s’ha su-
perat amb escreix  la fita 
de l’any passat (16.000 
quilos) i enguany es van 
recollir més de 18 tones, 
tot un rècord des de que 
es va començar aquesta 
iniciativa solidaria.

 Els aliments s’orde-
nen i es classifiquen per 
productes i dates de ca-
ducitat al local Àgape, 
banc d’aliments, al carrer 
Girona. En aquesta tas-
ca hi participen també 
alumnes de diferents 
centres educatius de la 
ciutat dins el projecte 
impuls del Departament 
d’Ensenyament “Ser-
vei Comunitari” que és 
una proposta educativa 
que combina proces-
sos d’aprenentatge i de 
servei a la Comunitat. 
Aquests aliments es re-
partiran entre famílies 
vulnerables de la  comar-
ca  de La Noguera.
 Des  del  pro jecte 
Àgape Banc d’Aliments 
s’agraeix la solidaritat de 
tots els veïns de Balaguer 
i voltants.

Balaguer recull 18 tones 
d’aliments durant el Gran 
Recapte d’Aliments

Gran Recapte d’Aliments

Durant el cap de 
setmana del 28 i 29 
de novembre es van 
superar les previsions 
amb 18.000 quilos

Creu Roja recull joguines per als
infants sense possibilitats de tenir-ne

 “No és per les joguines” 
Sota aquest lema Creu Roja 
engega la Campanya de 
Joguines 2014-2015.  El Na-
dal i els Reis són dies molt 
esperats pels nens i nenes. 
Si s’han portat bé, els Reis 
se’n recordaran d’ells, però 
no sempre és així. A alguns 
nens no els arriba cap regal.
 A Creu Roja Joventut 
creuen en el joc com a una 
de les vies més útils per a la 
difusió de qualsevol propos-
ta educativa i pedagògica, 
per tant inverteixen tots els  
esforços per tal que a l’època 
més significativa de la jogui-
na durant l’any cap infant es 

quedi sense rebre un joc o 
joguina pertinent, que reforci 
l’evolució natural. La joguina 
té com objectiu principal 
fomentar el valor pedagògic 
i és un element vehicular 
per treballar la tolerància, el 
respecte i la igualtat.
 Enguany, el lema i la 
metodologia de la campanya 
posa l’accent en anar més 

Imatge de la campnya

enllà de les pròpies jogui-
nes, amb un missatge clar.: 
«No és per les joguines». 
D’aquesta manera centrar 
l’atenció en la importància 
de garantir  «Els seus drets» 
els drets dels infants al lleu-
re, esbarjo i joc, tenint pre-
sent que aquest any celebren 
els 25 anys de la Convenció 
dels Drets de la Infància.
 Es pot col·laborar  apor-
tant joguines per a nens i 
nenes de 3 a 12 anys, no-
ves i sense embolicar, di-
positant-les directament a 
les caixes que trobareu als 
establiments de Balaguer, 
al local de Creu Roja de la 
plaça Sant Salvador n.15 de 
Balaguer de 17 a 19:30 fins 
el 20 de desembre, també a 
la Biblioteca Margarida de 
Monferrat, a Lapallavacara, 
al Parc de Nadal a Reis i a 
les botigues Joguines Adell, 
Jar Toys i Regals 5 Estrelles 
fins el 3 de gener. 

Campanya de recollida de joquines

Durant tot el mes de
desembre recullen
joguines a la seva seu 
social, a Lapallavacara, 
la biblioteca i al parc 
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Gaspar de Portolà celebra l’aniversari de 
la Declaració Universal dels Drets Humans

 Aquest dimecres ,dia 10, 
els alumnes i professorat 
de l ’escola Gaspar de 
Portolà van celebrar al pati 
de l’escola uns actes amb 
motiu de l’aniversari de la 
Declaració Universal dels 
Drets Humans i de la cloenda 
del Tricentanari. El director 
de l’escola va llegir un 
comunicat i posteriorment 
els nens i nenes de cada 
curs van llegir uns missatges 
sobre els drets humans i 
van enlairar els estels que 
havien confeccionat a la 
classe. Finalment es van 
penjar en una corda, al mig 
del pati, tots els estels amb 
els missatges enganxats.Estels a l’Escola Gaspar de Portolà

L’Escola Montroig celebra la setmana 
de la inclusió fent dos trencaclosques

Amb l’enlairament d’estels que portaven diferents 
missatges i la lectura de dos comunicats 

 Amb l’arribada de 
l’època nadalenca els 
comerços viuen un dels 
moments de màxima 
activitat. És per aquest 
motiu que des de la 
Pol ic ia  General i tat -
Mossos  d ’Esquadra 
s’ha activat de nou la 
campanya de Nadal 
mitjançant el Programa 
Operatiu Estacional 
“Grèvol” 2014-2015.
 Aquest programa 
està adreçat tant als 
comerciants i empresaris 
com a la ciutadania en 
general i s’estructura 

en dos períodes o fases 
de treball: A la primera 
fase, es realitzarà la 
presentació del programa 
mitjançant xerrades, 
reunions de trebal l , 
cor reus  e lec t ròn ics 
informatius i repartiment 
de tríptics, en les quals 
es facilitaran consells de 
seguretat per prevenir 
els fets delictius més 
habituals en aquesta 
època de l ’any. A la 
segona fase, es duran a 
terme accions policials 
concretes de seguretat 
c iu tadana  d i r ig ides 
als eixos i superfícies 
comercials i empresarials 
i  a les celebracions 
típiques d’aquesta època 
de l’any amb l’objectiu 
de prevenir i/o reduir 
els fets delictius que es 
produeixen a la comarca.

Els Mossos d’Esquadra posen 
en marxa l’Operació Grèvol 
per evitar actes delictius

Operació Grèvol

Col·laboren amb
comerciants i
empresaris per evitar 
els delictes durant les 
festes de Nadal

Escola Montroig

 La setmana de l’1 al 5 de 
desembre, l’escola Mont-
roig va celebrar la setmana 
de la inclusió. Amb aquest 
treball es pretenia sensibi-
litzar als nens i nenes vers 
els infants que pateixen 
alguna discapacitat o defi-
ciència.
 Una de les activitats que 
van fer a nivell d’escola és 
la confecció de dos tren-
caclosques (un a infantil i 
un a primària) sota el lema 
«Encaixem per la inclusió».
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Àger acull milers de visitants a la Fira 
Artesana del passat 7 de desembre

 Àger celebrà el passat 
diumenge 7 de desembre, 
una nova edició de la seva 
Fira artesana.
 Un total de 85 expositors 
van participar en la XVIII 
edició, mostrant tots els 
seus productes artesans, 
bàsicament alimentaris, 
però també ornaments de 
Nadal i tot tipus de produc-

tes dels artesans vinguts 
d’arreu de Catalunya, de 
cara a les properes festes 

Fira d’Ager

de nadalenques.
 La Fira d’Àger va comp-
tar en l’acte inaugural amb 
la presència del ex-presi-
dent del Barça i empresari 
amb interessos a la Vall, 
Sandro Rossell, acompa-
nyat de les autoritats locals.
 Des de primera hora del 
matí i fins al migdia van ser 
milers els visitants que van 
acostar-se a la població 
noguerenca per gaudir de 
la fira i les visites organit-
zades que es podien fer a 
la Col·legiata de Sant Pere, 
la farmàcia Montardit i la 
mostra d’antics oficis.

Fira d’Àger

85 expositors mostren al 
públic els seus
productes, predominant 
els alimentaris i els de 
proximitat

 Durant la primera set-
mana de desembre, tots 
els alumnes de l’escola 
Joan Ros Porta de Me-
nàrguens han realitzat 
un taller de figures de 
pessebre amb còdols de 
riu arreplegats durant el 

passat mes de novembre.
 La intensitat de tre-
ball ha estat enorme. 
La velocitat en que els 
pinzells, retoladors i al-
tres elements artístics 
s’anaven succeint va fer 
que ben aviat tinguessin 
un bon grapat de per-
sonatges pessebrístics 
i el corresponent besti-
ari amb colors alegres i 
variats, fets per tots els 
escolars del centre, des 
dels més petits fins als 
més grans.

Alumnes de l’escola Joan Ros 
Porta de Menàrguens
confeccionen un pessebre

Les figures han estat 
confeccionades amb 
còdols de riu recollits 
durant el mes de
novembre

Pessebre de l’escola de Menàrguens
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Vallfogona ofereix un ampli ventall 
d’activitats per les festes de Nadal

 Vallfogona presenta 
un programa d’activitats 
infantils per les vacances de 
Nadal, per a que els nens i 
nenes gaudeixin de moltes 
activitats.
 Els dies 24, 29, 30 i 31 
de desembre i el dia 2 de 
gener, pels matins de 9 a 
13 h, al pavelló poliesportiu 

de Vallfogona, es faran jocs 
i manualitats. El dissabte 
27, hi haurà una sessió 
de cinema infantil a les 
17 h  a la sala d’actes de 
l’ajuntament.  A l’Hostal 
Nou i la Codosa, el mateix 
dia a les 18 h, rebran al Patge 
Alí Patxà i després una 
actuació del Mag Reivax. 

Vallfogona

Moltes activitats dirigides al temps de lleure dels 
més petits durant les vacances nadalenques

 Butsènit  d’Urgell 
celebrà el passat 6 de 
desembre la seva Festa 
Major d’Hivern dedica-
da a Sant Nicolau. La 
jornada, organitzada per 
les entitats locals, va 

comptar amb un partit de 
futbol, un campionat de 
botifarra, missa cantada 
per la coral de Penelles, 
un dinar popular i ball. 
La junta de l’associació 
de dones de Butsènit 
d’Urgell es va mostrar 
molt satisfeta amb la res-
posta de la gent, ja que 
amb un públic nombrós 
es va poder recuperar 
la festa. Les entitats van 
decidir recuperar la Festa 
Major de Sant Nicolau fa 
quatre anys.

Butsènit va celebrar el 6 de 
desembre la Festa Major
dedicada a Sant Nicolau

La Festa major de 
Sant Nicolau a
Butsènit d’Urgell, va 
recuperar-se fa
quatre anys

Festa major de Sant Nicolau

El diumenge 28 a les 13 h 
el Patge Alí Patxà recollirà 
les cartes a Vallfogona. El 
diumenge 4 de gener, hi 
haurà un parc d’inflables al 
pavelló, de les 11 a les 13.30 
i de les 16.30 a les 19 h al 
pavelló de la Ràpita.
Per acabar les festes, el 
dia 5 de gener arribaran 
Ses Magestats a les 18 h 
a l’Hostal Nou, a les 18:15 
h a la Ràpita i a les 18:30 a 
Vallfogona.
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El Patronat Cultural Sant Roc de les
Avellanes recapta 725 euros per la Marató

 El Patronat Cultural de 
Sant Roc de Les Avellanes, 
el passat dia 8 de desembre 
va fer el «Pedala i Camina» 
per tal de recaptar fons per 
la Marató de TV3. 
 Amb aquest acte, en 
total es va recaptar 725 
euros que es lliuraran a la 
Fundació de la Marató que 
enguany treballa en favor 
de la investigació en les 
malalties cardiovasculars. 
El patronat va agraïr la col-
laboració de tots els veïns i 
veïnes participants.Activitat “Pedala i camina” a les Avellanes

El col·lectiu de dones del Patronat de 
Sant Miquel fa un curs de Patchwork
 La Vocalia de dones del 
Patronat de Sant Miquel de 
Tartareu va organitzar un 
curset de manualitats de 
labors de patchwork.
 E l  curse t  va  es ta r 
impartit per la professora 
Teresa Fontova durant 
els mesos de novembre i 
desembre. Va ser un curset 
molt aprofitat per les dones 
de Tartareu i Les Avellanes, 
amb ganes de repetir-lo, de 
fet ja estan mirant de poder 
continuar a la primavera.

 Un any més, el mu-
nicipi de Les Avellanes i 
Santa Linya es va sumar, 
el passat dissabte dia 29 
de novembre,  als actes 
per commemorar el dia 
internacional contra la 
violència envers les do-
nes. 
 L’acte va començar 
amb la lectura del ma-

nifest i acte seguit es va 
realitzar una xerrada i 
taller sobre la projecció 
del film «Dones a escena 
per la violència masclis-
ta» a càrrec de Vanesa 
Gesa (tècnica del SIAD 
del Consell Comarcal de 
la Noguera).
 Aquest acte va comp-
tar amb una setantena 
d’assistents de les pobla-
cions de Les Avellanes, 
Tartareu, Santa Linya i 
Vilanova de la Sal que 
van  posar de manifest 
diverses opinions. Es va 
finalitzar amb un berenar 
per tots els assistents a 
l’acte.

Les Avellanes-Santa Linya 
commemora el Dia contra la 
violència de gènere

Dia intenracional contra la violència de gènere

Van commemorar la 
Diada amb la lectura 
d’un manifest i la
visualització d’una 
pel·lícula comentada

Participants al curs de Patchwork
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 El proper divendres 
26 de desembre, fes-
tivitat de Sant Esteve, 
l’Orfeó Balaguerí oferirà 
el tradicional Concert de 
Nadal, al Teatre Munici-
pal a patir de les 8 de la 
tarda. 
 El repertori del con-

cert està dividit en dues 
parts. En la primera ofe-
riran cançons de Nadal, 
mentre que a la segona 
part cantaran cançons 
populars catalanes. Com 
a comiat del concert, ofe-
rirà la Cançó de bressol 
de Brahms.

Concert de Nadal de l’Orfeó 
Balaguerí, el 26 de desembre

Orfeó Balaguerí

El Grup MULTIAUTO BALAGUER
d’automoció obre un nou espai de venda

L’exposició es troba a la carrtera de Balaquer a Tàrrega

 El Grup d’automoció 
MULTIAUTO BALAGUER ha 
obert un nou espai dedicat a la 
venda de vehicles seminous, 
de gerència i Km0 de totes 
les marques, amb el segell i 
la garantia que caracteritza 
al grup.
 La nova exposició es 
troba situada a la carretera 
de Balaguer a Tàrrega, a 
l’Hostal Nou, a 100 metres de 
l’empalme, amb un extens 
ventall de vehicles de totes 
les marques, totalment 
garantitzats, amb l’historial 
de manteniment i revisions 
actualitzats.
 La  professional i tat 
i experiència al llarg de 
molts anys en el sector de 
l’automoció, així com el seu 
servei post-venda avalen el 
bon treball del Grup Multiauto 
Balaguer.

Un nou espai amb més de 500m2 dedicat a la venda 
de vehicles seminous, de gerència i Km0 de totes les 
marques
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Concert d’Òpera dels guanyadors del 
Concurs de Cant líric Germans Pla

 Els guanyadors del 
7è Concurs Internacional 
de Cant Líric Germans 
Pla Ciutat de Balaguer 
participaren el  passat 
dilluns, 8 de desembre, en un 
concert al Teatre Municipal. 
 Josep Ramon Olivé, 
M a r t a  C a s a l s  i  Ta n i t 
Plana, finalistes del darrer 
concurs, i Juan Antonio 
Martín, participant d’un 
certamen anterior, van ser 
els encarregats d’interpretar 
fragments d’òperes bufa 
o còmica de Mozart, Verdi 
i  Rossini,  entre altres 
compositors. Acte que 
organitza  a l’Associació 
Cultural Grup d’Art 4.Instantània del concert

Presentació de l’Associació Nostre Pare 
Jesús i Maria Santíssima dels Dolors

El concert va tenir lloc el passat 8 de desembre al 
Teatre Municipal de la capital de la Noguera

 L a  b i b l i o t e c a 
municipal Margarida 
de Montferrat prepara 
pel  gener dos nous 
tallers dins del projecte 
“ E d u c a r & Fa m í l i a ” , 
activitat que compta 
també amb el suport 
de l’Àrea de Pediatria 
del CAP de Balaguer i 
les AMPA dels centres 
educatius de la ciutat.
 Amb el suggerent 
nom ‘Com podem ajudar 
als nostres fills/es a ser 
feliços?’, la psicòloga 
Teresa Jounou vol donar 
pautes als pares i mares 

per descobrir quins factors 
intervenen en la felicitat i 
com es pot promoure dins 
de la família, especialment, 
entre els infants. El taller 
es farà el dilluns 19 de 
gener a les 8 del vespre a 
la biblioteca.
 El dissabte 24 de gener 
es farà el taller ‘Música 
per créixer i més’, a càrrec 
de Fem Música, adreçat a 
pares i mares amb infants 
d’1 a 2 anys. El taller 
consistirà en una sessió 
de cançons i danses, amb 
l’objectiu principal de 
gaudir de la música en 
família, tenint en compte 
aspectes de la música, 
com les qualitats del so, 
el ritme, etc. Es tracta de 
descobrir el cos i la veu 
mitjançant la música i el 
moviment, potenciant la 
relació materno-paterno 
filial. 

La Biblioteca prepara nous 
tallers de l’”Educar&Família” 
pel mes de gener

Biblioteca Margarida de Montferrat

“Com podem ajudar 
els nostres fills a ser 
feliços” i “Música per 
créixer i més”, el 19 i 
24 de gener

Presentació de l’acte

 El passat divendres dia 
12 de desembre, es va pre-
sentar oficialment l’associa-
ció cultural Nostre Pare Je-
sús i Maria Santíssima dels 
Dolors, davant d’un centenar 
de persones  a l’església de 
Sant Josep de Balaguer.
 Una confraria que neix 
a la ciutat per recuperar la 
processó de Divendres Sant, 
treballar per dotar de contin-
gut l’església de Sant Josep i 
també treballar la caritat dels 
més necessitats.



17<<C U LT U R A

El Teatre Municipal acollirà la
representació de “L’última trobada”

L’última trobada

 El proper diumenge 
21 de desembre a partir 
de les 7 de la tarda, el 
Teatre Municipal acollirà 
la representació de l’obra 
«L’última trobada».
 Dos homes que de 
joves havien estat amics 
inseparables, es retroben 
després de 41 anys de no 
veure’s, per resoldre un 
secret entre ells. Durant 
aquests 41 anys un d’ells 
ha viscut a l’Extrem Orient 
i l’altre no s’ha mogut de 
la soledat del seu castell a 
la remota Hongria. Aquest 
duel en què utilitzaran 
com a armes els records. 
Per trobar la veritat d’un 
conflicte sobre el què han 
estat pensant durant 41 
anys. Al repartiment, Abel 
Folk, Jordi Brau i Rosa 
Novell.

Interpretada per Abel Folk, Jordi Brau i Rosa Novell, 
el proper diumenge 21 de desembre a partir de les 7 
de la tarda al teatre Municipal

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

Indesinenter
Al cap dels anys,
l’estel que ens acompanya, 
que diu que ens protegeix,
ens guia i encamina,
defineix de cadascú 
la trajectòria seguida
i el seu segell singular.
Al cap dels anys,
quan llueixen les espigues
d’aquell bé que hom ha sembrat,
lentament exemplifiquen
des del gra que ha germinat,
com s’han fet al llarg dels dies,
d’il·lusions sempre farcides
del segell de la veritat.
Al cap dels anys,
el gust aquell inefable
que la vida ens va deixant,
és mirar la llum dels astres
com la miren els infants
i contar quan venen festes
un estel nou dins de l’àmbit
del propi cel personal.
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El FS Balaguer Cristec guanya 6-3 al 
Santa Eulàlia i empata amb el Castellví

 El Club Futbol Sala 
B a l a g u e r  C r i s t e c  h a 
aconseguit sumar 4 punts 
en els dos partits disputats 
el passat cap de setmana, 
i actualment és 7è de la 
classificació amb 16 punts 
després d’haver disputat 11 
jornades.
 El dissabte va aconse-
guir una important victòria 
per 6-3 davant el F.S. Santa 
Eulàlia, un rival directe a la 
zona mitja de la classifica-
ció, mentre que el diumen-
ge 14 va disputar el partit 
ajornat a la pista del C.F. S. 
Castellví de Rosanes on va 
aconseguir un valuós empat 
a tres gols.C.F.S. Balaguer-Cristec

El CFS Balaguer Check Systems guanya els 
dos partits disputats el cap de setmana

FUTBOL SALA>> El Cristec es troba a la 7a posició 
amb 16 punts, zona tranquil·la de la classificació

 El Balaguer Villart 
Logístic va sumar 4 punts 
d’una tacada en els dos 
encontres disputats el 
passat cap de setmana al 
Pavelló Molí de l’Esquerrà, 
al guanyar al Suris Calella 
i al Priego T.M. en una 
jornada de tennis taula 
dedicada integrament a 
la Marató de TV3
 En l’encontre jugat 
el matí del dissabte, 
ajornat en el seu dia 
p e r  c o m p r o m i s o s 
i n t e r n a c i o n a l s ,  e l 
Balaguer es va desfer 

amb claredat d’un rival 
directe en la zona alta de 
la classificació com és 
el Suris Calella per 4 a 1. 
Tot i que Anna Biscarri 
va cedir el primer partit 
davant la sèrbia Gabriela 
Feher per 0 a 3 (5-11, 5-11, 
9-11), Tingting Wang es 
va imposar per de 3 a 0 
contra Nora Escartin (11-
5, 11-4, 11-8) i per 3 a 1 
contra la mateixa Gabriela 
Feher (11-8, 9-11, 11-2, 11-
2), mentre que Yan Lan Li 
guanyava a Sofia Xuang 
per 3 a 1 (11-6, 5-11, 11-3, 
11-9), i la parella Li Wang 
s’imposava també en els 
dobles a Escartin i Feher 
per 3 a 0 (11-6, 11-8, 11-6).
 En l’encontre disputat 
a la tarda, les balaguerines 
es van imposar al Priego 
de Córdoba per un resultat 
de 4 a 2. 

El CTT Balaguer Villart Logístic 
suma dues victòries durant el 
cap de setmana

CTT Balaguer Villart Logístic

TENNIS TAULA>> 
Les balaguerines
continuen terceres 
per darrera del
Cartagena i el Mataró

Balaguer -Check Systems

FUTBOL SALA>> L’equip 
femení també ha disputat 
dos partits durant el passat 
cap de setmana, recollint 
dues golejades d’escàndol 
contra dos rivals més dèbils. 
En el partit corresponent a la 
jornada, les noies que entrena 
Manolo Ortiz van guanyar 
per un contundent 0-10 al 
A.D. Can Cuyàs, mentre que 
el dissabte van rebre al  Isur 
Hermanos Sanchez F.S. en 
partit ajornat de la 5a jornada i 
li van inflingir un dolorós 17-0.
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Classificació
Primera Catalana

1. Morell .......................29
2. El Catllar  .................26
3. Vilanova ...................24
4. Santboià ...................22
5. Balaguer ................. 22
6. Sant Ildefons ...........21
7. Reddis ......................20
8. Rapitenca .................20
9. Almacelles ...............19
10. LLeida B .................18
11. Tàrrega ...................17
12. Amposta .................16
13. Torredembarra ......16
14. Viladecans .............15
15. Mollerussa .............15
16. Torreforta ...............14
17. Igualada .................14
18. Juventud  ...............12

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. M. del Aguila ..... 1
9. M. Rodríguez ..... 1
10. J. Figuerola ...... 1

 El  Balaguer no 
va poder mantenir la 
seva ratxa positiva de 
resultats i va caure per 
la mínima al camp de 
l’Igualada amb un gol 
que va arribar al minut 
93, quan ja tothom 
creia amb l’empat, 
com a resultat final de 
l’encontre.

Issac Solanes

Propers encontres

21/12/2014 --  12 h
Camp Municipal 

Joan Baptista Milà

Santboià | Balaguer
-------------------------------------

11/01/15  --  16,30 h
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Tàrrega

El C.F. Balaguer perd amb l’Igualada 
després de guanyar al Mollerussa

FUTBOL>> Els homes 
que entrena Joan Roca 
van perdre el seu segon 
partit de la temporada 
davant l’Igualada

30/11/2014

BALAGUER 3
MOLLERUSSA 0

 Després de la impor-
tant victòria del Balaguer 
en el derbi lleidatà contra 
el Mollerussa, per 3-0, els 
balaguerins no van poder 
superar l’Igualada, el passat 
diumenge, on van caure per 
1-0 amb un gol marcat per 

autèntic gerro d’aigua freda 
pels homes que entrena 
Joan Roca, ja que trenca 
una ratxa positiva de resul-
tats.
 Malgrat la derrota, els 
balaguerins continuen a la 
part alta de la classificació 
amb 22 punts i a manca de 
tres partits per finalitzar la 
primera volta.
 Aquest diumenge juga-
ran el darrer partit de l’any 
a Santboià, un dels equips 
que està més en forma de la 
categoria i amb el qual està 
empatat a punts.
 Després del descans 
nadalenc, l’11 de gener re-
tornarà a la competició amb 
el derbi davant el Tàrrega, i 
acabarà la volta al camp de 
l’Almacelles, set dies més 
tard.

Joni en el temps de des-
compte, quan tothom do-
nava per bo l’empat sense 
gols, després de 90 minuts 
molt igualats en que cap 
dels dos equips havia fet 
mèrits per endur-se els tres 
punts. El gol local va ser un 

Sergi lluitant una pilota

14/12/2014

IGUALADA 1
BALAGUER 0

Alfred blocant una pilota



21<<E S P O R T S

L’Escola del CF Balaguer organitza un
Torneig de Futbol Internacional per Nadal

FUTBOL>> Els propers 
dies 27 i 28 de desembre, el 
camp Municipal d’Esports 
de Balaguer acollirà el III 
Torneig de Nadal, Copa Kro-
ma, en categories benjamí 
i Aleví.
 Hi haurà una participa-

ria benjamins i també 15 
equips de categoria aleví.
 La competició es jugarà 
durant els dos dies de 10 del 
matí a 7 de la tarda. El dia 
28 a la tarda es disputaran 
les dues finals, d’ambdues 
categories.
 Diferents restaurants de 
Balaguer oferiran un menú 
econòmic per als pares. Hi 
haurà un punt d’informació 
destinat únicament a oferir 
informació dels menús.
 El diumenge 28, els 
equips jugaran contra 
l’equip marcat a la taula 
de partits. Es començarà 
jugant els quarts de final i 
semifinals al matí, les finals 
per determinar la posició 
en el torneig es jugaran 
desprès de dinar.

ció d’un total de 13 clubs 
entre els quals cal destacar 
la presència del F.C. Bar-
celona Escola, el Valencia, 
l’Osasuna, El Mallorca, el 
Gimnàstic de Tarragona, el 
Santa Coloma d’Andorra, 
amb 12 equips de catego-

Benjamins i alevins del C.F. Balaguer

 E l  p a s s a t  3 0  d e 
n o v e m b r e ,  l ’ a t l e t a 
balaguerí Sergi Nunes 
amb una marca de 17’13” 
va obtenir la 1era plaça 
de la seva categoria i 4art 
de la categoria general, a 
la prestigiosa Lleida 5K, 
la qual, va ser guanyada 
per l’atleta letó Edgar 
Sumskis. 
 L’a t le ta  ent renat 

Sergi Nunes, primer de la 
categoria i 4t de la general a 
la cursa “Lleida 5k”

Sergi Nunes davant de tot amb la samarreta de 1900

per Joaquim Erta des 
d ’ a q u e s t  a n y,  e s t à 
seguint amb la seva gran 
progressió i d’aquesta 
m a n e r a  h a  p o g u t 
aconseguir la seva millor 
marca personal.
 Actualment, Sergi 
Nunes ja prepara l’última 
cursa de l’any, la Sant 
Silvestre lleidatana i fer 
un registre de 35’ als 10K.

Es comptarà amb el F.C. 
Barcelona Escola, el
Valencia, l’Osasuna, i 
Mallorca entre d’altres
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GRUP D’ART 4, vol agraïr a institucions, comerços i particulars la seva col·laboració que ha possibilitat la cele-
bració el 8/12/14 del Concert de Cant Líric guanyadors del VII Concurs de Cant Líric “Germans Pla - Ciu-
tat de Balaguer”: Ajuntament de Balaguer, Diputació de Lleida, Fundació Marguerida de Montferrato, Família 
Portella, Esports Montsec, Elecma electricitat, Fruites Fortuny, Vidal Giné, Solé Porta Assessoria, Cal Marxant, 
Fusteria Durany, Òptica Balaguer, Òptica Viola, Cal Xirricó, Clínica dental Pere Roig, Peixateria Josep i Lluïsa, 
Petit Món, Tastet del reng, Estanc San Agustín, Flors Ginesta, Andreu Advocats, Electrodomèstics Eugèni, Tarròs 
pintures, Villart Logístic, Clínica dental Balaguer, Llibreria Marta, Finques Balaguer, Il·luminació Fornés, Forn 
de pa LLurba, J. Farré S.A., Teixidó Associats, Centre Cultural V. Barés, Papereria Elvi, Robes, Altissent Assesso-
ria Empresarial, Sabateria Nou Pass, J. Pla-Renault, Cebado, Cudós Consultors, Hotel Balaguer, Instal·lacions 
Balaguer, Joieria Joima, Ceràmica Farreny, Bergé fotografia, Vivers Pla, Idiomes Figueres, Busquets, Podologia 
Carme Busquets, Cristec-Viplà, Teixits Margineda, Tintoreria Salas, Bodegues Garcés, Tallers Adolfo, L’Ast Major, 
Queviures Porté, ATT assessors, Sonoritzacions Polo.

Bons resultats dels nedadors infantils 
balaguerins a la lliga catalana absoluta 

Piscina Municipal de Balaguer

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> Molt 
bons resultats en la 1a 
jornada de la lliga catalana 
absoluta disputat aquest 
cap de setmana passat a 
la piscina del CN Lleida, 
últ ima competició per 

realitzar les mínimes per 
al campionat de Catalunya 
que es disputarà a Sabadell 
del 20 al 23 de desembre.

Com a millors resultats 
infantils destacarem les 
mínimes per al campionat 

de Catalunya realitzades 
per la Laia Palacín en els 100 
lliures, l’Héctor Camarasa 
en els 50 lliures, l’Ares 
Perera en 50, 200 esquena 
i 50, 100 lliures, la Sara 
Puigarnau en 100 braça i 
100 lliures. Fantàstic resultat 
també per la Núria Pallé 
quedant-se a una centèsima 
de la mínima en els 100 
braça. Els rècords han estat 
per la Sara Puigarnau en els 
50 papallona, i l’Ares Perera 
en els 50, 100 esquena i 50 
lliures.

En categoria Júnior 
també tenim molts bons 
resultats de la Núria Ortiz, 
la Ema García i en Pere 
Barbosa, nedadors que ja 
disposen de moltes mínimes 
per al campionat català.

 El passat diumenge, 
14 de desembre, es va 
celebrar la presentació 
o f ic ia l  de ls  equ ips 
q u e  c o n f o r m e n  e l 
nou c lub  de  fu tbo l 
sala Comtat d’Urgell. 
Alhora, l’esdeveniment 
va coincidir  amb la 
derrota del partit de 
Copa Catalunya que 
l’equip sènior del club va 
disputar contra la Sentiu 
de Sió. 
 Aquesta nova escola 
de futbol, impulsada 
per un grup de pares, 
h a  n a s c u t  a q u e s t a 

temporada amb l’objectiu 
de promocionar l’esport i, 
sobretot, el futbol sala 
com un espai integral de 
treball i joc en equip.
 El  president Àlex 
Camí, va destacar durant 
l’acte que l’esperit del 
club és fer del futbol una 
eina més en la formació 
dels nois i noies. La 
junta destacà que el club 
potenciarà valors com la 
solidaritat, el respecte i la 
disciplina dins i fora del 
terreny de joc.
 D e s p r é s  d e  l a 
p r e s e n t a c i ó  d e l s 
diferents equips del 
club, el grup sènior va 
disputar un partit de la 
Copa Catalunya contra 
la Sentiu de Sió. Un gol 
que la Sentiu va marcar 
durant els primers minuts 
del partit va donar-los la 
victòria definitiva.

Presentació dels equips de 
l’escola de futbol sala Comtat 
d’Urgell

Presentació del Club Futbol Sala Comtat d’Urgell

L’acte va coincidir 
amb el partit Copa 
Catalunya que l’equip 
sènior va disputar 
contra La Sentiu
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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.

Novetats
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Balaguer ha estat sem-
pre un lloc de bona menja. 
Tot el que s’ha dit de que 
anar a Balaguer era quasi 
una seguretat de patir gana, 
no deixa d’ésser una mentida 
més grossa que el campanar. 
Avui no cal dir, que fins i tot, 
els que no treballen d’una 
forma tradicional poden ati-
par-se, seguint un calendari 
ben conegut de subsidis i 
freqüentar “Ágape” els dies 
assenyalats, i estan s’ha de 
dir ben grassonets. Ha de 
ser motiu d’orgull per nosal-
tres, i un consol pensar que 
podria ser que en poc temps 
estiguem tots fent cua. És 

per agrair-ho.
 En els dies que estem un 
nou món s’està descobrint. 
Fa pocs dies La Vanguardia 
es feia ressò de que cientí-
fics, chefs i empresaris apos-
taven per introduir “bichos” 
(bestioles), en el menú dels 
europeus. Com sempre, ca-
tedràtics i doctors amb no sé 
què, ja han pontificat. Com 
moderns talibans ens faran 
entendre que la entomofagia 
(és el nom de la nova cièn-
cia), és un salt gegantí en 
l’alimentació. Per exemple, 
en un menú es pot fer tota 
classe de virgueries entre 
escarabats, erugues, abelles, 

vespes i formigues. I alter-
nant amb llagostes i grills i 
alguna cigala i xinxa, per fer-
li un toquet de mestre. Per 
més riota el considerat millor 
restaurant del món, us diré el 
seu nom pel vostre profit es 
diu NOMA i té la seu a Co-
penhage, ja serveix el tàrtar 
de vedella amb formigues. 
Quasi és d’agrair que en tots 
els llocs que han fet menjar 
a Balaguer, fins aquells que 
dien fer cuina de disseny no 
els hagi fet una rascadeta al 
cul cap punta d’una sobrant 
i perduda estrella Michelin. 
Ara la podríem penjar a la 
plaça o al passeig que al bri-
llar no es notaria el diferent 
format.
 No cal dir que d’aquí a 
un temps ens apareixerà 
el corresponent promotor. 

Perquè ara tot va així, pri-
mer trau el cap la idea d’un, 
després munta un grupet se-
lecte amb ànsies de passar 
a la posteritat i comencen a 
cantar les excel·lències de la 
troballa, sempre i pot haver 
algun dineret perdut que farà 
la justificació de l’esforç.
 Davant d’unes notícies 
com aquestes jo m’atreviria 
a no fer morters ni pilons. 
Ans al contrari, em ficaria 
en contacte amb la italiana 
casa Polti sempre en punta 
de la inventiva en aparells de 
cuinar. I una vegada ella al 
corrent del desig, potser ens 
donaria l’agradable notícia 
d’algun enginy ja inventat 
per fer un romesco natural 
amb escarabats rojos per 
exemple. O una altra fórmula 
carregada de futur podria ser 

un all i oli amb erugues, això 
sí, blanquetes elles. En fi, tot 
un nou món de modernisme 
lligat al futur, i als restaura-
dors, que ara sí s’han de tren-
car les banyes per poder te-
nir les portes obertes i servir 
qualitat i amb educació es-
coltar al client. Ben diferent 
a altres temps, que pudiren 
creure que tenien llicència 
de Déu Pare per fer les mil 
i una i mostrar sense vergo-
nya la seva mala educació i 
anar de creguts pel món.
 Quan ens tornem a co-
municar ja estarem al 2015. 
Us dono les gràcies per lle-
gir-me, i us demano perdó 
si alguna vegada us he ofès, 
no anava per vosaltres. Feli-
citats  amb salut per aquest 
Nadal i sans desitjos pel 
2015.

 Al començar  un nou dia un total de 1.625 persones en les 
terres de Lleida i més de 17 milions arreu del món dedicaran part 
del seu temps a tasques de voluntariat a la Creu Roja, en els 
diferents àmbits de la institució: Joventut i atenció a la Infància, 
Ocupació, Intervenció Social, Socors i Emergències i Gent Gran, 
per arribar a totes les persones vulnerables que necessiten el 
nostre suport.
 Aquest any celebrem 150 anys de compromís humanitari, 
rebem l'herència dels voluntaris i voluntàries que ens ha prece-
dit  i tenim la responsabilitat  de continuar oferint el millor de 
nosaltres mateixos des del marc i principis de la nostra institució 
col·laborant,  juntament amb socis, col·laboradors i organismes  
en diferents Campanyes i Projectes.
 El passat més de maig Creu Roja va llançar una crida per 
“l’aliança humanitària per l’alimentació infantil”. Malaurada-
ment la pobresa infantil  està arrelant en el nostre país com a 
resultat de la crisi econòmica i són els nens els que més la patei-
xen.
 Creu Roja aposta per una alimentació completa, sana i equi-
librada que abasti a tota la població infantil més vulnerable,  
augmentant les beques de menjador a Primària i Secundària, 
oferint targetes per garantir una alimentació infantil adequada  
fora del període lectiu escolar i kits de suport social.
 Gaudir d’una alimentació sana i equilibrada és fonamental 
per a la salut, el rendiment escolar i el desenvolupament de l’in-
fant. Per això, amb l’Aliança Humanitària no només posarem el 
nostre granet de sorra en el seu desenvolupament nutricional, 
sinó que també afavorirem el seu desenvolupament emocional, 
psíquic i social.
 Ara ens toca fer un pas endavant com a societat i decidir 
quin futur volem tenir. Aquest és el moment i els nostres infants 
són la nostra missió. Si voleu ajudar a reforçar aquest projecte 
us convidem a col·laborar amb Creu Roja. Ells, els nens us ho 
agrairan. Perquè ells no poden esperar. http://www.actuemja.org

Els infants, la nostra missió
Pepita Sotelo, Presidenta de Creu Roja La Noguera
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programa Operatiu Estacional Grèvol 2014-2015
Comissaria Mossos d’Esquadra Balaguer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Amb l’arribada de l’època nadalenca els comerços de les nostres ciutats viuen un dels 
moments de màxima activitat. És per aquest motiu que des de la Policia Generalitat-Mossos 
d’Esquadra s’ha activat de nou la campanya de Nadal mitjançant el Programa Operatiu 
Estacional “Grèvol” 2014-2015.
 Aquest programa està adreçat tant als comerciants i empresaris com a la ciutadania 
en general i s’estructura en dos períodes o fases de treball: A la primera fase, es realitzarà 
la presentació del programa mitjançant xerrades, reunions de treball, correus electrònics 
informatius i repartiment de tríptics, en les quals es facilitaran consells de seguretat per pre-
venir els fets delictius més habituals en aquesta època de l’any. A la segona fase, es duran 
a terme accions policials concretes de seguretat ciutadana dirigides als eixos i superfícies 
comercials i empresarials i a les celebracions típiques d’aquesta època de l’any amb els 
següents objectius:
 A) Prevenir i/o reduir els fets delictius que es produeixen a la comarca de la Noguera 
dins del marc del POE Comerç i Empresa i POE Habitatge. B) Augmentar la percepció de 
seguretat i garantir el normal desenvolupament de les activitats i esdeveniments específics 
d’aquest període en el marc del POE Oci Nocturn i durant les cavalcades de Reis i altres 
esdeveniments propis d’aquest període. C) Fomentar la implicació i coordinació en matèria 
de seguretat amb els actors implicats que intervenen en el procés. D) Garantir la seguretat 
en la mobilitat en la xarxa viària, en la xarxa del transport públic i en els principals eixos de 
connexió.
 Per tal d’aconseguir l’assoliment d’aquests objectius es concretaran una sèrie d’accions 
policials encaminades bàsicament a aconseguir una relació de proximitat amb tots aquells 
col·lectius que poden ser més vulnerables i per tant més susceptibles de patir algun fet 
delictiu. Ara fa un any que des de la Comissaria de Balaguer, concretament des del Grup de 
Proximitat, es va portar a terme el “Projecte Whatsapp”, en qual consiteix en un sistema de 
comunicació i d’intercanvi d’informació entre els comerciants de Balaguer i el cos de Mos-
sos d’Esquadra que té com a objectiu incrementar la col·laboració mútua a l’hora de preve-
nir fets delictius. Després d’un any d’estar en funcionament i veient els resultats positius i 
la acceptació per part dels comerciants com a eina d’avís i d’alerta , aquest any s’expandirà 
aquest sistema a la resta de botigues de Balaguer que s’hi vulguin adherir.
 Des de l’Àrea Bàsica Policial de la Noguera, concretament des del Grup de Proximitat, 
us saludem cordialment i us informem que restem a la vostra disposició per qualsevol dubte 
o consulta, i aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos unes Bones Festes de Nadal i un Feliç 
Any 2015.



24 >> O C I

Centenars de balaguerins es bolquen 
amb els actes de la Marató de TV3

 El passat diumenge la 
plaça Mercadal va estar 
l’epicentre de les activitats 
que desenes d’entitats de 
la ciutat van organitzar en 
favor de La Marató de TV3. 
Centenars de persones es 
van bolcar en aquesta cau-
sa, tot participant per 1, 2 
o 3 euros en les activitats i 
tallers organitzades. 
 Un exemple d’aquesta 
elevada participació és que 
els 900 barrets vermells que 
es van fet per simbolitzar la 
solidaritat de la ciutat es 
van esgotar. Precisament, 
aquests barrets van servir 
per fer un gran cor al bell 
mig de la plaça Mercadal 

que va bategar al ritme de 
la música de La Marató. 
 Els actes van continuar 
a la tarda amb el festival pro 
Marató al Teatre Municipal 
de Balaguer, on es va donar 
a conèixer la quantitat total 
recaptada a la ciutat que va 
ser de 16.108 euros.
 Balaguer va preparar 
fins a 45 actes en favor de 
La Marató de TV3, dedicada 

Cor amb tots els participants a la Plaça

Ballada country al mig de la Plaça

En total es van recollir 
16.108,50 euros en les 
activitats organitzades a 
Balaguer que es lliuraran 
a la Marató

 Un any més i per 
quart any consecutiu, 
l’Associació de Comer-
ciants 2021 de Balaguer, 
va fer l’entrega del pre-
mi als guanyadors  del 
4rt concurs d’ornaments 
d’arbres amb material re-
ciclat que es va celebrar 
el passat diumenge 14 
al Passeig de l’Estació. 
Els guanyadors van ser 
l’Escola Àngel Guimerà 
(alumnes de 5è de primà-
ria) i l’Escola Pia (alum-
nes de 5è de primària).
 Un total de 33 arbres 

Entrega de premis del 4rt 
Concurs d’Ornamentació
d’arbres de Nadal reciclats

Un dels primers premis per l’Escola Pia

enguany a les malalties del 
cor. L’objectiu, aconseguir 
recaptar el màxim de fons 
per aquesta causa solidària. 
Una cinquantena d’entitats 
de la ciutat, amb el suport de 
l’Ajuntament, han estat  les 
encarregades d’organitzar 
aquestes activitats. 
 A més, les manualitats 
que havien fet els infants de 
les llars d’infants municipals 
Patufet i Putxinel·lis. De fet, 
totes les escoles i AMPES 
de la ciutat van col·laborar 
amb La Marató, ja sigui 
preparant activitats o bé 
venent productes elaborats 
pels infants: com els sabons 
de l’escola La Noguera o la 
caminada, venta de bufs 
i sabons de l’Escola Pia, 
mentre que l’escola Mont-
roig convidà a omplir un 
cor solidari amb monedes 
a la plaça Mercadal, entre 
moltes altres coses que es 
van fer.

molt elaborats va ser els 
participants al concurs, 
deixant una tasca molt 
difícil al jurat alhora de 
fer un veredicte final.
 Aquest concurs es-
tava inclòs dins les actu-
acions que l’associació 
havia preparat en motiu 
dels actes en favor de la 
Marató, com també van 
fer el 3r concurs de la foto 
més divertida del Nadal i 
la 4a edició de la xocola-
tada popular, destinant 
els beneficis obtinguts a 
la causa d’enguany.
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 En el marc de la 
c e l e b r a c i ó  d e l  8 5 è 
aniversari del Centre 
E x c u r s i o n i s t a  d e 
Balaguer i com a acte 
de cloenda, el passat 
divendres dia 28 de 
n o v e m b r e ,  l ’ a t l e t a 
catalana campiona del 
món d’ultratrail Núria 
Picas, va pronunciar 
una conferència titulada 

«Una vida» davant del 
nombrós públic assistent, 
que va fer que la sala 
d’actes de l’Ajuntament 
de Balaguer resultés 
insuficient. 
 La Núria va explicar 
va explicar de manera 
planera i  col· loquial 
la seva evolució tant 
esportiva com personal en 
el mon de la competició.

Núria Picas ompla la Sala 
d’Actes de gom a gom en
l’acte del Centre Excursionista

Núria Picas

La Sucrera celebra el 25 aniversari
representant “L’amor venia amb taxi”

 El grup de teatre La 
Sucrera de Menàrguens 
gaudeix de molt bona salut. 
I això es reflecteix en el fet 
que aquest any representa-
ran la seva 25a obra. Fa 25 
anys, el 1989, un grup de 
joves van fundar un grup de 
teatre que durant aquests 

tot tipus d’actors, ha fet 
possible que any rere any 
el dia 25 de desembre, dia 
de Nadal, oferissin al seu 
poble una obra de teatre 
amb la qual passar una tar-
da entretinguda. Aprofitant 
aquesta celebració i per tal 
de celebrar aquest aniver-
sari, aquest any, han volgut 
recuperar la primera obra 
que van fer el 1989 «l’Amor 
venia en taxi». Una  peça 
còmica en 3 actes estrenada 
al Teatre Romea de Barce-
lona el 1959 i escrita per 
Rafael Anglada. «L’Amor 
venia amb taxi» es podria 
qualificar com una comèdia 
d’embolics amb tocs de 
sainet, un gènere que els hi 
agrada molt interpretar.
 Com cada any, l’obra 
es representarà el dia de 
Nadal, a les 19’30 de la tarda 
a la Sala Joan Baptista 
Xuriguera de Mernàrguens, 
aportant un cop més una 
bona distracció aquest dia 
festiu.

temps s’ha anat conso-
lidant fins arribar a avui. 
Sí, aquest any celebren el 
seu 25è aniversari. 25 anys 
ininterromputs celebrant 
una nova pujada de teló. 
La il·lusió, la fe, la decidida 
vocació d’aquest col·lectiu, 
que sempre resta obert a 

La Sucrera de Menàrguens

El grup de Teatre celebra el seu 25 aniversari
interpretant la primera obra que van representar
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
----------------------------------
LLOGUER CASA a la 
Ràpita de 300 m2, 1 
habitació suite (40 m2), 
4 habitacions grans, 
studi (40m2), cuina 
(25m2), 3 banys, gran 
menjador, garatge per 
2 cotxes, calefacció 
radiant, a/a, vidres la-
minats i persianes de 
seguretat automàti-
ques. Opció de mobles. 
Jardí exterior (200 m2), 
tot acabat, amb tari-
ma i piscina (de 10x4), 
pèrgola (de 10x3), jardí 
d’entrada a l’habitatge 
(30m2) i solàrium (50 
m2). Interessats trucar 
al: 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. 
Informació al telèfon: 
676996765.
-----------------------------------

LLOGO CASA al carrer 
Lleida número 17b de 
Balaguer, amb 2 habi-
tacions, moblada, ter-
rassa. Zona tranquil·la. 
Raó : 973451231.
-----------------------------------
VENTA/LLOGUER de 
pàrquings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó: 
629310479-629715431.
--------------------------------------
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, moblat 
i totalment equipat. Llo-
guer de pàrkings de lí-
nia  al c/ Sant Pere Màr-
tir de Balaguer. Raó: 
973447752-639920281.
--------------------------------------

ES LLOGA habitació, 
totalmente moblada,  
amb bany pròpi, cale-
facció i  wi-fi. Més in-
formació al: 619656740.
--------------------------------------
ES LLOGA apartament  
nou a l’Avinguda Països 
Catalans, amb 2 habi-
tacions. Raó telèfon 
contacte: 973446011.
--------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
SE OFRECE chica 
responsable y seria 
para limpiar hogares, 
planchar ropa, limpiar 
escaleras. Con buenas 
referencias. Razón: 
642428457.
-----------------------------------
NATIVA dóna classes 
d’anglès, i classes de 
conversa en llengua 
anglesa. Possibilitat 
de fer-ho a particulars 
o en grups organitzats. 
Interessats trucar al 
telèfon: 650422582.
-----------------------------------

S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes, 
comunions, bateigs i 
altres esdeveniments. 
Àmplia experiència en 
el sector audiovisual. 
Pressupost sense com-
promís. Contacte: Dani 
Arregui: 686774086 o: 
daniaso@gmail.com
-----------------------------------
ES DONEN classes 
d’anglès de primària i 
ESO. Raó: 647185846.
-----------------------------------
SE OFRECE señora por 
horas o por jornada 
completa para cuidado 
de gente mayor y para 
limpieza del hogar. 
Razón: 698225503.
-----------------------------------

VARIS
--------------------------------------
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.
-----------------------------------
SE VENDE churreria 
en pleno funcionami-
ento en Balaguer por 
jubilación. Intresados 
llamar al 973450186-
658930549.
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, pas-
sar per les nostres ofi-
cines al c/ Sant Lluís, 
36-38 altell, trucar al 
973448273 o bé visitant 
el nostre web: www.
revistagroc.com
-----------------------------------
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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 25 de desembre a les 8 de la tarda de l’1 de gener CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 de gener a les 8 de la tarda del 8 de gener SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 8 de gener a les 8 de la tarda del 15 de gener MARCH

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