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Amb el suport de

Què en penseu?
Josep Ma Simon i Auberni
-------------------------------------------

No sé perquè, però ses
Majestats, els Reis d’Orient,
sempre porten algun que
altre regal que no s’ha demanat. Potser és aquesta la
raó que les entrades del Teatre Municipal tornin a estar normalitzades, lingüísticament parlant. Durant un

Charlie Hebdo és un setmanari satíric francès
d’esquerres fundat el 1992, que va prendre el seu nom
d’una publicació satírica que va existir entre 1969 i 1981
primer com Hara-kiri i posteriorment com Hara-kiri Hebdo.
Amb les seves publicacions ha aconseguit la indignació
de musulmans, jueus i cristians per igual.
La seva tasca ha estat motiu de judicis, debats per
la llibertat d’expressió, acusacions de provocacions a
faccions religioses i atemptats; un d’ells, amb còctels
Molotov (el 2011). Però el més greu ha estat el del 7 de gener
d’enguany, a la seva seu parisenca, en què dos encaputxats
van assassinar a dotze persones a més de ferir de gravetat
a d’altres quatre. Entre els morts hi ha els dibuixants Charb,
Cabu, Wolinski i Tignous.
Charlie Hebdo va cobrar rellevància internacional quan
es va involucrar en la controvèrsia sobre les caricatures
de Mahoma el 2006. Charlie Hebdo va republicar les
caricatures aparegudes al diari danès Jyllands-Posten.
Charlie Hebdo va ser el mitjà que va publicar el manifest
de dotze intel·lectuals com Salman Rushdie o BernardHenri Lévy a favor de la llibertat d’expressió i en contra de
l’autocensura i va ser demandat per autoritats islàmiques
franceses, acusant-lo d’un delicte de «injúries públiques
contra un grup de persones per raó de la seva religió».
El 2011, després de referir-se a la victòria dels islamistes
a les eleccions de Tunísia, la seva seu va ser atacada amb
còctels Molotov.
Des d’aquestes ratlles volem mostrar la nostra
solidaritat cap a Charlei Hebdo, recriminant aquest
atemptat terrorista de l’islamisme radical contra un dret
fonamental com és la llibertat d’expressió.

breu període, però suficient
per fer-se notori, els tiquets
per accedir als diferents espectacles que allí es duien a
terme, sortien redactats en
castellà. “¿Com és possible
que un Ajuntament que forma part de l’Associació de
Municipis per la Independència pot cometre aquests
errors”, es devien preguntar
ses Majestats. I més estranyades encara, en saber,
perquè tot ho saben, que el

secretari de l’Associació és
l’actual alcalde de la nostra
ciutat. Per aquest motiu,
ses Majestats han cregut
adient, fer ús de la seva màgia i retornar a la impressió
inicial. Ara bé, estic segur
que per aquesta i altres errades que, per motius d’espai avui no comentaré, els
han deixat algun saquet de
carbó, o no? MAJESTATS,
GRÀCIES PER TOT I FINS
L’ANY VINENT!
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El diumenge 18 de gener es celebra la
Festa dels Tres Tombs de Sant Antoni
La plaça del Mercadal acollirà, un any més, la
popular festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, el
proper diumenge 18 de gener, a les 12 del migdia

Rua de tractors durant la festa

Aquest dissabte 17 de
gener, la ciutat de Balaguer
acollirà una nova edició de
la tradicional festa de Sant
Antoni organitzada per la
Confraria de Sant Antoni
Abat.
A partir de les 7 del
matí hi haurà el Repic de
Campanes per anunciar
la festa i a les 8 es farà la
benedicció del panets de
Sant Antoni, seguida d’una
missa a l’altar del Sant a
l’església de Sant Josep.
Al coincidir amb el Mercat
Setmanal dels dissabtes,
serà el diumenge quan, a
partir de les 12 del migdia,
començarà la popular Festa
dels Tres Tombs a la Plaça
del Mercadal.
En primer lloc, seran
beneïts els animals
domèstics i de companyia,

Tres tombs a la Plaça Mercadal

tot seguit passaran a la
benedicció les carrosses
participants als tres tombs
i per últim els tractors i
maquinària.
Al tercer tomb de les
carrosses es lliuraran els
trofeus i premis, a les millors
carrosses. El primer premi
s’endurà 300 € i trofeu; el
segon premi 210 € i trofeu i
el tercer premi està valorat
en 150 € i trofeu.
La resta de carrosses

participants reben un total
de 80 € i trofeu. L’acte serà
presidit per les Autoritats
municipals i comarcals, i
s’acabarà amb un dinar de
tots els participants al pavelló
del Molí de l’Esquerrà,
seguit d’una sessió de ball
organitzada per la Confraria
de Sant Antoni Abat.
El dissabte 24 de gener
es farà el sopar en la Nit
de cloenda de la Festa, al
Restaurant del Santuari.

B A L A G U E R <<

Uns 4000 infants han passat pel parc
infantil de Nadal a Reis de Balaguer

Els Reis d’Orient van arribar a
la capital de la Noguera amb
el Tren de La Pobla

Tot tipus d’activitats
d’oci, tallers de
manualitats i didàctics
han conformat l’oferta
del parc infantil
Uns 500 infants han
passat cada dia pel Parc de
Nadal de Balaguer, instal·
lat des del 27 de desembre
fins al 4 de gener al pavelló
d’Inpacsa. Tallers, inflables
i activitats esportives han
conformat cada dia de 10.30
a les 20 hores l’oferta del
parc, adaptada a nens i
nenes d’entre 0 i 14 anys.
Malgrat que el parc
disposa d’una àmplia
oferta d’oci, entre
inflables, videojocs,
futbolí i tennis taula, cada
any s’incrementen les
propostes de caire més
didàctic, és a dir, tallers

Parc de Nadal a Reis
Ses magestats els Reis mags d’Orient

de manualitats, escacs,
rebosteria i robòtica.
Precisament, ha estat el
taller de robòtica, impartit
per Engijoc, un dels que
ha comptat amb més
participants, els quals,
dividits en grups de
diferents edats, han après
a construir el seu primer
robot, la seva mecànica i a

Diversos tipus de tallers durant el parc de nadal d’enguany

programar-los.
També ha comptat, per
primer cop, amb un Parc
d’Educació Viària, cedit pel
Servei Català del Trànsit, per
tal que els infants d’entre 6 i
11 anys poguessin adquirir
les primeres nocions de
circulació, en aquest cas
damunt d’una bicicleta.
També es van fer classes
guiades de tennis cada
matí en una pista instal·lada
al pavelló i esmor zars
saludables a base de fruita
en el marc del Programa
Thao.
Durant aquests dies
també es van fer diferents
espectacles, amb convidats
molt especials, com l’Home
dels Nassos el dia 31 de
desembre o la visita del
Patge Reial, que va recollir
les cartes dels nens i nenes
dirigides als reis Mags
d’Orient.

Al llarg del trajecte,
els Reis i els patges
van repartir centenars
de quilos de caramels
entre el públic
Ses magestats els
Reis mags d’Orient van
arribar a la capital de la
Noguera, el passat 5 de
gener, a les 6 de la tarda,
amb el tren de Lleida-La
Pobla de Segur.
A la mateixa estació
van ser rebuts per les autoritats locals i després
en tres magnífiques carrosses van dirigir-se cap
a la Plaça del Mercadal,
recorrent tot el passeig
de l’Estació, i el Pont
Nou.

Durant tot el recorregut, més de dos mil nens
i nenes de la ciutat van
anar seguint la cavalcada
en la que es van repartir
centenars de quilos de
caramels.
Un cop a la Plaça
del Mercadal, els Reis
Mags van dirigir unes
paraules als balaguerins
que es trobaven al Mercadal, i posteriorment
van recollir una per una
les centenars de cartes
que els nens duien a
les seves mans per lliurar-les directament als
Reis Mags, que, després
de descansar una mica,
es van dedicar a repartir
les joguines i regals, casa
per casa, a tots els barris
de Balaguer i per la resta
de pobles i ciutats.
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L’Obra Social “la Caixa” destina 5.560
euros al nou projecte de Creu Roja

El Síndic de Greuges de
Catalunya rebrà les queixes
dels balaguerins el dia 20
Les visites,
concertades
prèviament, es faran
al local social
Lapallavacara

Signatura Conveni Creu Roja-La Caixa

Ambdos institucions
impulsen un programa
de reforç escolar per
a joves amb dificultats
econòmiques i socials
El director d’Àrea de Negoci de «la Caixa» NogueraSegrià Nord, Josep Ramon
Fontanet i la presidenta de
la Creu Roja a La Noguera,
Pepita Sotelo, han signat el

Creu Roja Balaguer

conveni de col·laboració a
través del qual l’Obra Social
«la Caixa» destina 5.560
euros per l’impuls d’un nou
projecte socioeducatiu que
actuarà a la comarca de La
Noguera. 		
Aquesta aportació correspon a la convocatòria
d’Acció Social i Interculturalitat, que té l’objectiu de
donar suport econòmic a
projectes socioeducatius i/o
de convivència intercultural

que pretenen donar resposta als reptes socials amb
més incidència actualment.
L’objectiu del programa
d ’ A j u d e s a Pr o j e c t e s
d’iniciatives Socials de la
Caixa, desenvolupat per
Creu Roja La Noguera,
consisteix en programes
de reforç escolar dirigit a
adolescents que es troben en
situacions de vulnerabilitat
per factors econòmics,
socials, familiars o culturals.
El projecte neix d’una
demanda dels agents socials
del territori de reforç escolar
per a joves adolescents
entre 12 a 14 anys. Es
treballa per millorar les
seves capacitats i actituds
cap a les diferents matèries
i cap a l’estudi, així com
els hàbits d’organització
de la feina, la realització
de les tasques escolars,
planificació del temps i
assimilació de tècniques
d’estudi.

El proper dimarts 20 de
gener l’equip del Síndic
de Greuges de Catalunya
serà a Balaguer per
atendre les persones i
entitats que vulguin fer
consultes o exposar les
seves queixes en relació
amb la vulneració dels
seus drets per part de
les administracions
públiques i de les
empreses que presten
serveis generals (aigua,
llum, gas,...).
Aquesta presència
del Síndic de Greuges

Casal Lapallavacara

de Catalunya a
Balaguer respon a
l’objectiu d’apropar
aquesta institució a les
persones i s’emmarca
amb les visites que amb
regularitat el Síndic fa
per tots els municipis de
Catalunya.
El lloc on s’atendran
les persones que s’hi
v u l g u i n d i r i g i r, s e r à
al casal de ciutat
Lapallavacara, al carrer
pintor Francesc Borràs,
19.
Les persones de
Balaguer i comarca que
hi estiguin interessades,
caldrà que concertin
prèviament l’entrevista
trucant al telèfon 900
124 124 o enviïn un
correu electrònic a
l’adreça: sindic@sindic.
cat

B A L A G U E R <<

Adjudicades les obres de finalització del
Centre Estratègic de Suport Empresarial

Neix una nova Confraria que
vol recuperar la processó de
Setmana Santa a Balaguer
Han recuperat i
restaurat la figura del
Sant Sepulcre i també
la de la Verge dels
Dolors

Edifici on s’ha d’instal·lar el CESET

S’invertiran més de 300.000 euros en l’adequació
del nou edifici per a convertir-lo en el Centre
Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic
L’Ajuntament de Balaguer ha adjudicat per
318.657,21 euros el projecte
bàsic i d’execució de les
plantes 2a, 3a, 4a i 5a del
Centre Estratègic de Suport
Empresarial i Tecnològic
(CESET) a l’empresa Acsa,
Obras e Infraestructuras SA.
Aquesta actuació
permetrà la finalització de
l’edifici ubicat entre els
carrers Sant Pere i Sant
Joan, del qual se’n han
executat dues fases prèvies,
consistents en l’adequació
de la planta baixa i la primera
planta, que es destinaran

a Centre d’Empreses
Innovadores.
La superfície útil
d’aquestes plantes és de
421,48 metres quadrats i està
previst que puguin funcionar
de manera independent de la
resta de l’edifici. L’ús general
és administratiu, per la qual
cosa es disposen d’uns
espais tancats d’entre els
30 i el 60 metres quadrats,
connectats al vestíbul
general de la planta baixa i a
l’exterior, per la quarta planta,
des del carrer de Sant Joan.
La intervenció
consisteix en completar

instal·lacions (il·luminació,
condicionament i
telecomunicació), construir
compartiments interiors,
pavimentació i cel rasos.
També inclou l’adequació
de la fusteria a la nova
distribució i col·locació de
tancaments exteriors de
protecció, consistents en
reixes de lleis fixes d’acer.
El nou equipament, a
diferència del CEI que està
pensat per a emprenedors,
estarà a disposició de
qualsevol empresa
del territori que vulgui
desenvolupar nous projectes
o productes. Serà, doncs, un
centre de tecnificació i de
suport empresarial per tal
de potenciar la competitivitat
del teixit empresarial de la
zona.

Recuperar, després
de 50 anys, la processó
del Divendres Sant i
participar activament
en la vida cultural de la
ciutat són els principals
objectius de la recent
creada Associació
Cultural de Nostre Pare
Jesús i Maria Santíssima
dels Dolors de Balaguer.
Abans, però,
l’entitat ha dut a terme
un important tasca de
restauració de les imatges
que històricament
havien sortit en aquesta
processó. Així, han

recuperat i restaurat la
figura del Sant Sepulcre,
i la Verge dels Dolors,
a la qual s’ha netejat
la cara, canviat les
llàgrimes i restaurat la
corona i amb una vintena
de canelobres; unes
actuacions que s’han
fet sota l’assessorament
dels tècnics del Museu
de la Noguera. Així ho va
explicar el Germà Major
de la confraria, Sergi
Casanova, durant l’acte
de presentació de l’entitat
que compta amb el suport
de la Congregació dels
Dolors de Bellpuig, la
Congregació dels Dolors
d’Alpicat, la Confraria
Cristo de la Agonia de
Lleida i la Comissió de
la Setmana Santa de
Mataró, així com de la
Parròquia de Balaguer i
l’Ajuntament.

Presentació de la nova Associació
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L’Esplai de la Gent Gran de Vallfogona
celebra el fi d’any amb una gran festa
D’altra banda van acompanyar els escolars de
Vallfogona al programa El Gran Dictat de TV3

Cagatió a Vallfogona

El passat 28 de
desembre L’Esplai de la
Gent Gran «La Vall» va
finalitzar l’any amb un
dinar, torronada, cagatió
i ball amb tots els socis i
simpatitzants. Una gran
festa que ja esperen tots
poder-la repetir per al proper
any.
A part el dia 26 de
novembre l’Esplai de la Gent
Gran, organitzà un viatge
a Barcelona conjuntament
amb els nens del col·legi
de Vallfogona i la Ràpita
per a gravar en diferit tres
programes del concurs de
TV3 El Gran Dictat i que
sortiran per antena al gener.

Els Reis mags d’Orient van repartir
joguines als infants de les Avellanes
El jovent del municipi
de Les Avellanes i Santa
Linya amb col·laboració amb
l’Ajuntament organitza com
cada any la cavalcada del
Reis.
Cada any ho organitza
un dels quatre pobles del
municipi i aquest any ha tocat
a Les Avellanes. Així, els nens i
nenes de Les Avellanes, Santa
Linya, Tartareu i Vilanova de la
Sal van rebre els regals en
mà de Ses Majestats el Reis
d’Orient.

Reis d’Orient a les Avellanes

Algerri va acollir la Festa del
Sembrar, amb noves varietats
de blat recuperades

Festa del Sembrar a Algerri

En l’actualitat,
reinventar-se per millorar
s’entén com un valor
afegit. En aquesta línia
l a Fi r a d e l C e r e a l i
l’Artesania d’Algerri ha
engegat un ambiciós
projecte per impulsar la
cultura científica a partir
de l’estudi de varietats de
blat, i dinamitzar-ne els
resultats. És per això, que
el passat 21 de desembre
es celebrà a Algerri
la Festa del Sembrar.
En aquesta diada es
sembraren varietats
de blat recuperat
propis de la comarca
de la Noguera, amb el
propòsit d’estudiar la
seva adaptació al medi
natural i contrastar els
resultats de l’estudi amb
els coneixements que

es tenen de les varietats
de blat que actualment
s’usen.
Així doncs, a les 10 del
matí, el grup de recreació
«Mossos i Carreters
d’Albelda» començà el
treball de la terra amb
l’einam tradicional i
ajudats pels animals de
tir, per posteriorment
sembrar a mà el blat
esmentat. Mentrestant,
s’oferia esmorzar amb
pa de pagès català i
«llangonissa» cuita a
la brasa per tots els
assistents. A les 12 h la
xerrada de Jesús Brufal
Sucarrat «Les primeres
llavors plantades. Els
orígens de l’agricultura»
va posar punt i final
amb aquesta nova festa
d’Algerri.

C O M A R C A <<

El Consell Comarcal de la Nogura crea
el Servei d’Atenció a l’Immigrant (SAI)
Atesa la intensificació i
la diversificació de la
immigració es vol
treballar de manera
transversal
L’àrea dels Serveis Socials del Consell Comarcal de
la Noguera posarà en marxa
durant l’any 2015 un nou
servei: el Servei d’Atenció
a l’Immigrant (SAI). 		
Actualment ja s’ofereix
assessorament en matèria
d’estrangeria en tots els
municipis de la comarca
com a actuació del Pla Comarcal d’Immigració.
Atesa la intensificació i
la diversificació de la immigració en els darrers anys,
amb el SAI es vol treballar
de manera transversal en
aquesta realitat social, i
amb aquest objectiu el Pla
Comarcal d’Immigració i el
Pla Local d’Inclusió Social
del Consell Comarcal de la
Noguera gestionaran conjuntament el servei.
Amb aquest doble ves-

Concepció Cañadell, nova
presidenta del Consell
Comarcal de la Noguera
Concepció Cañadell
substitueix al fins ara
president, Pere Prat,
alcalde de la Baronia
de Rialb
Concepció Cañadell
i Salvia, és la nova presidenta del Consell Comarcal de la Noguera,
substituint a Pere prat i
Torra, des del passat mes
de desembre.

Presentació del projecte

sant, el SAI ampliarà les
línies d’actuació adreçades
al col·lectiu immigrant existent actualment a la comarca de la Noguera, seguint
unes línies d’actuació, com
són el servei d’acollida per
a persones nouvingudes
per informar-les de l’entorn,
formació de la llengua i
l’adaptació laboral. Atenció
i assessorament en matèria d’estrangeria i tramitació d’informes, adequació
d’habitatges, permisos de

residència i treball. Suport a
entitats de col·lectius d’immigrants establertes aquí.
Projecte Espai Cultures per
promoure la convivència
dins de la diversitat cultural,
amb tallers d’intercanvi cultural, recursos pedagògics a
les escoles, campanyes de
sensibilització, entre altres.
Atenció a temporers.
El SAI es presentarà en
breu als municipis de la
comarca de la Noguera i iniciarà el seu funcionament.

Així es va decidir en la
sessió extraordinària del
Ple del Consell Comarcal
de la Noguera en què
es va elegit Concepció
Cañadell per majoria absoluta.
Pere Prat, alcalde
de la Baronia de Rialb
havia decidit dimitir de
les seves funcions com a
president del ens comarcal després d’haver estat
imputat pel Jutjat de Solsona en una presumpta
irregularitat urbanística.

Foto de grup de la sessió extraordinària del ple
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Gerb va recaptar més de mil euros amb
diferents activitats per la Marató de TV3
Una caminada popular, un taller d’estels i una
flashmob van ser els actes centrals de la jornada

Gerb amb la Marató de TV3

El passat diumenge
dia 14 de desembre es va
celebrar a Gerb tot un seguit
d’activitats a favor de la
Marató de TV3, entre les
quals hi havia una caminada
popular amb xocolatada per
esmorzar. Un taller d’estels
i cors per guarnir la plaça
del poble i l’arbre de Nadal,
com actuació estel·lar un
flashmob amb un gran èxit
de participació dels petits i
grans.
Al final de la jornada
entre totes les associacions
participants van recaptar
més de mil euros que van
anar a parar a la Marató de
TV3.

La Coral de les Avellanes va estrenar-se
davant d’un centenar d’assistents
El 4 de gener, les Avellanes va acollir un concert
a càrrec de la Coral de les
Avellanes, formada durant
el 2014. Amb 14 cantants
d’edats ben diferents, van fer
el seu primer concert davant
d’un centenar d’assistents a
l’església del poble. El públic
assistent va donar un euro
d’entrada, i el que es va recollir va anar íntegrament en
benefici de la Marató de TV3.
Ja preparen el proper concert
que es farà pròximament.

Coral de les Avellanes

Els Reis mags d’Orient
repartiexen regals als veïns
de la localitat de Montgai

Reis mags a Montgai

Els Reis van ser
rebuts per l’Alcalde
Jaume Gilabert qui els
va lliurar la clau de la
ciutat
Els Reis Mags
d’Orient van arribar el
passat dilluns 5 de gener
a la localitat de Montgai
per repartir il·lusió
i regals entre petits i
grans.
Un seguici de 9
patges van acompanyar
a Ses majestats els Reis
Mags d’Orient Melcior,
Gaspar i Baltasar i
repartit caramels entre
tots els assistents.
L’alcalde de Montgai,
Jaume Gilabert, va rebre
Ses Majestats i els va

entregat la clau de la
ciutat.
A continuació els tres
Reis Mags d’Orient van
adorar al nen Jesús a
la plaça Prat de la Riba
i es van dirigir a la sala
Ateneu on van repartir
més de 200 regals entre
els veïns.
Allí tant l’alcalde
com Sa magestat el rei
Melcior van adreçar unes
paraules als assistents.
De la mateixa manera
que a Montgai, els Reis
mags d’Orient van
desplegar-se per tots els
pobles de la comarca
de la Noguera, repartint
il·lusió i regals per petits
i grans, en la diada
més màgica de l’any,
especialment per als més
petits, que és un dia molt
esperat.
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“La ratonera”, “El crèdit” i “Fedra” al
cicle d’hivern del Teatre municipal
‘El crèdit’ i ‘Fedra’, i el
clàssic d’Agatha Christie ‘La
Ratonera’ conformen l’oferta
inclosa en l’abonament de la
temporada d’hivern del Teatre Municipal de Balaguer.
La mítica obra de la
reina del misteri, ‘La
Ratonera’ es podrà veure
el proper dissabte 14 de
febrer a les 22 hores. Obra
que ininterrompudament
durant 62 anys ha estta
representada a Londres.
‘El crèdit’, escrita per
Jordi Galceran, dirigida per
Sergi Belbel i interpretada
per Jordi Bosch i Jordi
Boixaderas, es representarà
el dissabte 14 de març 22
hores, una situació que es
podria donar en qualsevol
entitat bancària, amb un
client desesperat per un
crèdit.

Lliurament de premis del
concurs de dibuix de Nadal
Coincidint amb les
festes de Nadal, l’Ajuntament de Balaguer, en
col·laboració amb el Servei
Educatiu de la Noguera, va
fer entrega dels premis del
Concurs de Dibuixos de
Nadal, oberts a alumnes de
1r de Primària a 2n d’ESO
de la ciutat.
El guanyador de la cate-

goria de 1r i 2n de primària
va ser Gerard Peries (Escola
Mont-roig); en la categoria
de 3r i 4rt de primària, per
a Nil Rodríguez (Escola
Gaspar de Portolà); en la
de 5è i 6è de primària, Izan
Rodríguez, (Gaspar de Portolà), i en la de 1r i 2n d’ESO,
el guardó va ser per Marta
Teixidó (Escola Vedruna).

“Fedra”

La darrera peça teatral,
“Fedra”, també dirigida
per Belbel, es podrà veure
el diumenge 29 de març
a les 7 del vespre. Amb
un repartiment de luxe:
Emma Vilarassau, Mercè
Sampietro, Lluís Soler i Jordi
Banacolocha.

Alternativament hi haurà
el cicle familiar, el diumenge
dia 25 el pallasso Marcel
Gros presentarà l’espectacle
“Minuts”. “Les princeses
també es tiren pets” el
diumenge 22 de febrer i
“Operació AVI” el proper
diumenge 22 de març.

Premiats al concurs de dibuix
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Acaben les excavacions arqueològiques
del jaciment de Santa Coloma d’Àger

La Rondalla d’Algerri ofereix
el seu popular concert de
nadales al local social
Al concert també hi
va participar el grup
“2, 3 o més” d’Albesa
amb diferents
interpretacions

Excavacions a Santa Coloma d’Àger

En les excavacions s’ha localitzat l’església de Santa
Coloma i s’ha estudiat in situ, un sarcòfag inèdit, del
qual s’estan estudiant les restes òssies
El passat 6 de desembre
de 2014 finalitzaren les excavacions arqueològiques
a Santa Coloma d’Àger,
impulsades pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis
Medievals «Espai, Poder i
Cultura» de la Universitat
de Lleida. Sota la direcció
de Jesús Brufal Sucarrat i
Antonio Porcheddu, es reprengueren 30 anys després
els estudis sobre el complex
religiós tardoantic de Santa
Coloma.
El 1984 i el 1985 Francesc
Fité i Prim Bertran iniciaren
els treballs arqueològics a

l’església de Santa Coloma.
Els resultats de les seves
investigacions foren la
detecció d’un complex
religiós del segle VI dC, on
destacaven l’església i els
espais funeraris.
El desenvolupament
dels projectes de recerca
«Paisatge, arquitectura i
identitat local en la vall
de l’Ebre medieval: Nous
horitzons de registre, anàlisi
arqueològic i valorització
del patrimoni» concedit
pel Campus d’Excel·lència
Internacionals «Iberus»,
i «Auctoritas: Iglesia,

cultura y poder en la Edad
Media (siglos XII-XV)»
(HAR2012-31464), concedit
pel Ministerio de Economía
y Competitividad, han
permès engegar de nou les
excavacions arqueològiques
a Santa Coloma, tot
cercant d’interpretar les
arquitectures, els rituals
funeraris i la seva posició
en l’espai. S’ha aconseguit
delimitar l’esmentat
complex, s’ha localitzat
l’església de Santa Coloma
i s’ha estudiat in situ un
sarcòfag inèdit, les restes
òssies que contenia s’estan
analitzant al CNA de Sevilla.
Els treballs es van acabar
amb un workshop “30 anys
de debat arqueològic a la
Vall d’Àger”, moderat per
Flocel Sabaté.

El 21 de desembre
de 2014 Algerri acollí el
tradicional concert de
Nadal de la Rondalla
d’Algerri que enguany
invità al grup “2, 3 o més”
d’Albesa. Les Nadales
són cançons tradicionals
i populars fortament
arrelades a Europa. Les
seves lletres recorden
generació rere generació
el naixement del nen
Jesús en un estable
de Betlem. Així doncs
les Nadales tenen un
important component
religiós d’arrel cristiana

per bé que amb la
secularització de la
societat s’han convertit
en cançons de tradició per
aquestes dates de l’any.
La Rondalla d’Algerri
oferí un repertori de
setze Nadales de tradició
catalana, castellana
i austríaca, mentre
que el grup 2, 3 o més
d’Albesa cantaren cançó
popular, reivindicativa i
també Nadales. L’acte, a
més, serví per recaptar
donatius per la Marató de
TV3.
El concert de Nadal
de la Rondalla d’Algerri
s’ha convertit en un
habitual previ a les festes
de Nadal, fet que ho
demostra el centenar llarg
d’assistents que ompliren
el Local Social d’Algerri,
cedit per l’Ajuntament
d’Algerri.

Concert de Nadal de la Rondalla d’Algerri
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
El primer heroi
Autor: Martí Gironell
Gènere: Novel·la

Fa més de 5.000 anys, un
home va ser capaç d’anar
més enllà de la seva pròpia
terra. Ynatsé és escollit
pels déus per protegir el
seu poblat i trobar el remei
a un mal que assola la
seva comunitat, el Clan
dels Cavalls. En la lluita
per acomplir els designis
divins, i superant els propis
límits i fronteres, Ynatsé
s’embarcarà en un viatge
èpic, dominat per l’impuls
interior i la força del seu
poble. Un llibre ple de
detalls que ens submergeix
en la vida quotidiana d’un
poblat del neolític, amb
una acurada descripció
del menjar, la roba, la caça
i els rituals. Una aventura
fundacional plena de
reptes i amenaces, en la
qual el lector descobrirà un
món nou i fascinant.

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

Història d’amor contemporània
protagonitzada pel Pau i la Teresa
que es coneixen en un
concert i un temps després comencen una vida
en comú. Després de nou
anys de convivència en un
pis de Figueres, la parella
viu amb pocs retrets, força
confiança i molta tolerància amb les manies de l’altre i, sobretot un grapat de
costums compartits i llocs
comuns que els fa pensar
que la seva història porta
una inèrcia suficient per
poder durar el que ells
vulguin. Un dia però, un
d’ells dos té una relliscada i la seva fràgil relació
comença a esfondrar-se,
com a conseqüència un
daltabaix emocional, un
canvi de domicili i també
un viatge a la frontera.

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

Dies de frontera
Autor: Vicenç Pagès
Gènere: Novel·la

Wonder
Autor: R.J. Palacio
Gènere: Juvenil

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Fent versos

Fer poesia, sabeu,
és tan i tan complicat,
tan profund, tan diferent,
que deu ser cosa de déus.
Fer poesia és,
deixar que la veu d’ells,
composi al seu caprici,
el que els humans no sabem.
Seguiré fent versos,
-com deia en Barceló,
el poeta de Menàrguens“potser perquè ho necessito”.
Seguiré fent versos
i poca cosa més.
Versets, com deien els avis.

August té deu anys
i va néixer amb diversos
síndromes que, combinats,
són el pitjor que mai us
podria passar. La seva
vida canviarà quan va
a l’escola per primera
vegada després de moltes
operacions i de passar els
dies entre les parets de
casa seva i dels diferents
hospitals. Aquest fet es
convertirà en tot un repte
perquè encara que ell vol
ser un més, la seva cara
el fa diferent.
Però malgrat
les adversitats, els
inconvenients, la societat,
les males consciències i
tantes coses que poden
posar-se en contra seva,
tira endavant i aconsegueix
guanyar-se el cor dels
altres amb la seva força i
acceptant-se tal com és.

Seguda al taburet tocant el meu,
imponent hi ha la bellesa,
d’un llustre que no hi cap
i crida l’atenció. Regala alegria.
Respira cançons.
Són versets, o és poesia,
per exemple ara això?
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El C.F. Balaguer perd amb el Santboià i
empata sense gols davant el Tàrrega
FUTBOL>> Els homes
que entrena Joan Roca
van merèixer la victòria
davant el Tàrrega però la
sort no va acompanyar
21/12/2014

SANTBOIÀ
BALAGUER

3
1

11/01/2015

BALAGUER
TÀRREGA

0
0

Classificació
Primera Catalana
1. Morell........................35
2. El Catllar ..................29
3. Sant Ildefons............27
4. Vilanova....................27
5. Santboià....................26
6. Almacelles................25
7. Rapitenca..................24
8. Reddis.......................23
9. Balaguer.................. 23
10. Tàrrega....................21
11. Lleida B...................21
12. Amposta..................20
13. Viladecans..............19
14. Torredembarra.......16
15. Mollerussa..............15
16. Torreforta................14
17. Igualada..................14
18. Juventud ................12

Figuerola en una acció del partit

Després de la derrota
soferta davant del Santboià,
per 3-1 en el darrer partit
de l’any 2014, el Balaguer
retornava a la competició
en un dels partits més inte-

Mikel lluitant una pilota

ressants de la temporada.
Era el derbi lleidatà per
excel·ència davant el Tàrrega. El partit es va decidir
sense gols, i per tant amb
el repartiment de punts, tot

i que els de la Noguera van
merèixer més sort, ja que
van dominar i van gaudir de
més i millors ocasions de
gol que el Tàrrega, que tant
sols va arribar una vegada
amb claredat davant la porteria defensada per Alfred
Peguero.
Mikel a la primera part
amb un cop de cap, Figuerola d’una falta directa i
Monforte que va quedar-se
sol davant del porter i incomprensiblement va xutar
alt quan ja es cantava el
gol a les grades, van ser les
tres clares ocasions que els
homes de Joan Roca van
gaudir però sense sort pels
seus interessos.
Aquest proper diumenge, el conjunt de la capital

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Iban Parra........... 5
2. A. 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. Rodriguez...... 1
10. J. Figuerola....... 1
El Balaguer, després
de perdre 3-1 davant el
Santboià no va poder
passar de l’empat a 0
gols davant el Tàrrega,
en un dels derbis lleidatans de la Primera
Catalana disputat el
passat diumenge al
municipal.

Propers encontres
18/01/2015 -- 17 h
Camp Municipal
Almacelles

Almacelles | Balaguer
------------------------------------25/01/15 -- 12 h
Camp Municipal
de Viladecans

Viladecans| Balaguer

de la Noguera, jugarà el
darrer partit de la primera
volta fora de casa, més
concretament al camp de
l’Almacelles, en el quart
derbi lleidatà d’aquesta
temporada.
A punt de finalitzar

Alfred Peguero

aquesta primera volta, el
Balaguer es troba situat
en una còmoda novena
posició, encara que ha perdut una mica la dinàmica
guanyadora que portava al
començament de la present
temporada.
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El CFS Balaguer Cristec inicia l’any amb
una victòria davant el FS Santfeliu
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Dos jugadors del Club Futbol
Sala Balaguer amb la selecció
catalana benjamí

FUTBOL SALA>> Els
homes que entrena José
Diaz aconsegueixen una
important victòria per 3
gols a 1
Partit que enfronta al
CFS Balaguer i FS Santfeliu
corresponent a la jornada
13 després de les festes
nadalenques.
Pa r t i t I g u a l a t a m b
domini altern de la pilota
i ocasions en ambdues
porteries i on els dos porters
responien a aquestes
ocasions amb solvència. A
mitjans de la primera part

Cristec Balaguer

el Balaguer es fa amb el
control de la pilota i això
provoca que gaudeixi de les
millors ocasions per posarse per davant aconseguintho als minuts 11 i 17 obra de

Vera i Tarroja. No va ser fins
al minut 11 de la segona part
que els visitants retallaren
el marcador però al minut
següent Callizo aconseguí
el 3-1 definitiu.

El CFS Balaguer Check Systems
guanya per 8-0 al CE Gadex femení
FUTBOL SALA>> Tot i el resultat, les balaguerines no
van entrar mai dins del partit, amb un joc desordenat

CFS Balaguer Check Systems

L’ e q u i p f e m e n í d e l
Club Futbol Sala Balaguer
Check Systems, malgrat
l’abultada victòria per 8-0
davant el Gadex, no van
realitzar un bon partit. El
Gadex va poder avançar-se
en el marcador als primers
compasos del partit amb
tres clares ocasions de
gol. Les balaguerines van
reaccionar i van anar al
descans amb un marcador
de 5-0. A la segona part, tres
gols més van arrodonir el
resultat.
Destacar el reforç de
Silvia López que retorna a
l’equip, i que va ser autora
de 4 gols.

Olga Parisé, Joan Babot i Ferran Llobera

La balaguerina Olga
Parisé és la
seleccionadora de
la selecció catalana
benjamí de futbol sala
El passat diumenge
dia 28 de desembre, la
Selecció Catalana en
categoria benjamins, va
disputar un partit amistós
al Prat de Llobregat
contra l’equip CFS Bar
La Terraza-Alcalà Prat.
El resultat va ser de
1-1 i als penals va guanyar la selecció, amb un
partit molt igualat per
part dels dos equips que

van tenir ocasions de gol
per emportar-se l’amistós.
Destacar com a entrenadora de la Selecció Catalana Benjamins a Olga
Parisé Farré, jugadora del
Check Systems Balaguer
i també jugadora de la Selecció Catalana Absoluta
Femenina.
L’equip de la Selecció
Catalana format per 6
jugadors de Barcelona i 6
jugadors de Lleida: Joan
Babot i Ferran Llobera
del CFS Balaguer,Jordi
Rius del Tàrrega, Ferran
i Roger Font Sánchez del
Maristes i Genís Pujol del
FS Corbins.

16 >>

ESPORTS

Àlex Pedra es proclama campió de
Catalunya d’escacs actius Sub-8

Sara Puigarnau, campiona de
Catalunya de natació en 100
metres braça

ESCACS>> L’escaquista
balaguerí va imposar-se
en 7 de les 8 partides
disputades al Campionat
d’Escacs de Sitges
El passat dissabte 13
de desembre es va celebrar
el campionat de Catalunya
d’escacs actius d’edats a
Sitges en les instal·lacions
de l’hotel Sunway Play &
Golf Spa.
El Sistema de joc
utilitzat va ser el suís que
consta de 8 rondes.
Per part del Club Escacs
Balaguer hi van participar

Àlex Pedra

els germans Àlex i Joan
Pedra, destacant el 1r lloc i
proclamant-se així, campió
de Catalunya de sub-08
l’Àlex pedra, guanyant 7

partides de 8; i el 14é lloc del
Joan a la categoria sub-10
amb 5 partides guanyades
de 8 sent dels petits de la
categoria.

Bons resultats dels nedadors
balaguerins al Trofeu de Reis de Lleida
NATACIÓ>> Jordi Suñé, Cristina Palacín i
Aurembiaix Pifarré van pujar al podi

Nedadors balaguerins

Molt bons resultats
aconseguits pels nedadors
balaguerins en el Trofeu
de Reis organitzat pel CN
Lleida, amb la participació
de mes de 300 nedadors
en totes les categories
de 8 clubs de Catalunya,
disputat el dissabte dia 3.
Destacar els pòdiums
aconseguits en la prova
del trofeu: 25 lliures en
la categoria Prebenjamí
masculí campió en Jordi
Suñé, en femení tenim
argen t per l a C rist in a
Pa l a c í n , i b r o n z e p e r
l’Aurembiaix Pifarré en
categoria aleví en els 200
estils.

Sara Puigarnau i els seus companys

NATACIÓ>> Amb
aquest campionat
aconsegueix la
mínima pel campionat
d’Espanya de Cadiz
El cap de setmana
abans de Nadal, es va
celebrar el campionat
de Catalunya de natació
Infantil i júnior d’hivern
a les instal·lacions del
CN Barcelona (piscina
olímpica de 50 metres)
amb 8 representants del
CEN Balaguer (2 nois i 6
noies).
En categoria femenina

infantil tenim la Sara
Puigarnau campiona de
Catalunya de la seva edat
en els 100 braça i 5a en els
200 braça i mínimes per
a l’estatal de Cadiz en les
dos proves, Ares Perera
12a de Catalunya en els
200 esquena i 19a en els
50 lliures, Laia Palacín
27a en els 50 lliures, en
categoria Júnior tenim
la 23a posició de la Núria
Ortiz en els 100 papallona
i la 28a posició de l’Emma
García en els 100 lliures.
Destacar també els relleus
femenins juntament amb
la Núria Pallé la 27a i 29a
posició en el relleu de
4x100 estils i 4x200 lliures.

ESPORTS

Bronze en equips i plata individual en el
Campionat de Catalunya de Tennis Taula
TENNIS TAULA>> Victoria Sancho va fer-se amb la
medalla de plata en el campionat individual femení

Equip femení del CTT Balaguer

Un bronze en equips
femenins i una plata en
individual femení ha estat el
balanç total del CTT Balaguer
al Campionat de Catalunya
B, que es va celebrar a finals
de desembre al Centre de
Tecnificació de Les Borges
Blanques.
El CTT Balaguer B, format
per Gemma Lladonosa,
Vinyet Solans i Victòria
Sancho es va fer amb el
bronze, en vèncer, en la lluita
pel 3r i 4t lloc precisament a
les seves companyes del CTT
Balaguer A, Laia Torregrosa i
Anna Verdés. Tots dos equips
havien quedat segons en els
seus respectius grups.

Lapallavacara va acollir una trobada
formativa de joves jugadors d’escacs
ESCACS>> Mig centenar
d’infants van participar el
passat dissabte en la trobada
de formació i preparació
organitzada pel Club
Escacs Balaguer. L’objectiu
era preparar els nens pel
campionat provincial d’escacs
que es farà del 17 de gener al 21
de febrer a Ponts, Vallfogona i
Balaguer. Els infants, dividits
en cinc grups segons el nivell,
van participar en classes
formatives impartides pels
monitors dels clubs.

Trobada formativa d’escacs
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El CTT Balaguer perd per la
mínima davant el poderós
equip de l’UCAM Cartagena

CTT Balaguer-UCAM Cartagena

TENNIS TAULA>>
Les balaguerines van
caure per un 3-4
davant el campió
d’Espanya
En un encontre
avançat per compromisos
internacionals, el
Balaguer Villart Logístic
va cedir davant el líder
i actual campió de
la Superidivisió, el
totpoderós l’UCAM
Cartagena, en un encontre
molt disputat en el que
el resultat podria haver
caigut de qualsevol
banda, per un ajustat 3 a 4.
En el primer partit
Yan Lan Li va caure
davant el nou fitxatge
del Cartagena, la xinesa

defensiva Li Xiang, per 1
a 3 (11-6, 5-11, 11-13, 9-11).
En el segon Tingting Wang
es va imposar a Maria
Xiao per 3 a 0 (13-11, 11-7,
11-8). Anna Biscarri va
cedir el seu punt davant
la romanesa Iulia Necula
per 0 a 3 (6-11, 3-11, 5-11).
Amb 1 a 2 en contra
al marcador, el partit
de dobles va suposar
la igualada al guanyar
Tingting Wang i Yan Lan
Li a Xiao i Necula per
3 a 0 (11-5, 11-8, 11-8).
A continuació Tingting
tornava a imposar la seva
qualitat davant Xiang
guanyant per 3 a 0 (11-7,
11-6, 11-7). En el següent
partit, que seria decisiu per
al resultat final, Yan Lan Li
no tindria sort en els punts
clau i cedia davant Necula
per 0 a 3.
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Èxit del III Torneig de Nadal de Futbol
7 organitzat pel Club Futbol Balaguer

L’atleta del Runner’s
Balaguer Antonio Carulla,
segon a la Sant Silvestre
ATLETISME>>
Aquesta cursa està
considerada una de
les millors proves
atlètiques de Lleida

Torneig de Futbol 7

FUTBOL7>> El FC Barcelona Escola aleví i el RCD
Mallorca benjamí van proclamar-se campions dels
torneig de Nadal, organitzat pel C.F. Balaguer
El 27 i 28 de desembre,
el C.F. Balaguer organitzà
la 3a edició del Torneig de
Futbol 7 de Nadal “Ciutat
de Balaguer” Copa Kroma,
amb la participació de
13 clubs esportius i més
de 350 esportistes en les
categories de benjamins i
alevins, en edats compreses
entre els 8 i els 11 anys.
La final en categoria
alevina la van jugar els
equips del R.C.D. Mallorca
i el F.C. Barcelona Escola.
El resultat contundent de
la final, 5 a 0 favorable als

blau-i-granes, fa palès la
superioritat que van tenir el
Barça en aquesta categoria.
Una dada que ho demostra
aquesta superioritat és el
fet que no van encaixar
cap gol en els sis partits
que van jugar al torneig,
aconseguint els dos porters
del Barça, Álvaro Canales i
Jaume Sánchez, el guardó
a millors porters del torneig
en la categoria d’alevins.
El trofeu al millor
jugador del torneig en
categoria alevina se’l va
endur Toni Torregrossa

del R.C.D. Mallorca. Pel
que fa al millor equip del
C.F. Balaguer en aquesta
categoria, l’Aleví A,
va quedar en el lloc 8è,
perdent a quarts de final,
precisament amb el campió
del torneig.
En benjamins, la final
la van disputar els equips
de l’At. Segre i el R.C.D.
Mallorca, guanyant els de
Ses Illes per 2 gols a 1.
El trofeu al millor porter
del torneig va recaure a
Ferran Quetglas, del R.CD.
Mallorca i el millor jugador
a Josep Díaz del València
C.F., equip que va acabar
3r del torneig. En aquesta
categoria, el millor equip
del C.F. Balaguer, va ser el
benjamí A quedant en 6è
lloc del torneig.

L’ a t l e t a d e l c l u b
esportiu Runner ’s
Balaguer, Antoni Carulla,
va aconseguir la 2ona
posició a la cursa més
important de la província,
com és la Sant Silvestre
Lleidatana, amb un
impressionant registre
de 32’40”, només
superat pel guanyador
de la prova Ivan Espílez,
l’última cursa de l’any
que es celebra el 31 de
desembre.
Aquesta cursa, la de
Sant Silvestre de Lleida,

és l’última cursa del
calendari d’atletisme,
donant pas als resultats
definitius de la Lliga
Ponent 2014, amb un any
ple de curses a la nostra
província. Així doncs,
alguns atletes o clubs
de la nostra ciutat s’han
emportat algun premi,
com són en categoria
d’equips el Running
Blau Peten, com a millor
club, els atletes Manel
Campillo i Jordi Zaragoza
(del Running Blau Peten)
amb premi als atletes
amb més curses fetes
durant l’any passat,
categoria masculina.
Ta m b é f e l i c i t a r a
l’Antònia Hermoso del
Club Maratonians del
Segre, guanyadora en
categoria M50 en aquesta
lliga.

Antonio Carulla a l’esquerra de la foto

O P I N I Ó << 19
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.

2015

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

Doncs bé, ja estem al
2015, i encara que pugui
costar creure-ho, hem fet
un llarg camí, unes vegades sols caminant i altres
esbufegant dins aquesta
pell de brau dita Espanya.
On tot pot passar i tot està
passant, vas de meravella
a meravellat. Ara amb el
conte de mai acabar, els
nostres estimats i mai prou
lloats polítics amb seient i
menjadora a Barcelona no
s’acaben de ficar d’acord.
Han deixat la poesia de la
llibertat, del progrés i de
tot el promès que ens diferenciava de la resta d’Espanya, per ficar-se a parlar
de com menjar-se el pastís
a la nostra salut, després
de tornar anar a votar. No
sabem encara si juntets,
si separats, si un damunt

de l’altre, si de costat o pel
darrera. Tot molt normal
i esperat. Solament els
Sants Innocents podrien
esperar quelcom diferent.
Alguna cosa es podia
endevinar en aquest aigualiment, quan el 3-122014 es va retirar el que
es podia entendre com la
voluntat i el símbol de tot
un poble en la seva lluita
per la llibertat (?). Em refereixo al caixó, prou pesat,
que ha passat molts dies
al Passeig de l’Estació a
l’altura del carrer Flèming.
Aquella pesada baluerna,
que va fer suar als empleats de l’Ajuntament per
carregar-la. Els d’Ara i els
de demà l’haguessin hagut de retirar ells, i potser
el Museu d’Història de Catalunya i la xarxa de Mu-

Nadal 2014

Francesc Cucurull Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadal és sempre una
crida a renéixer, una invitació a rehabilitar l’alegria,
l’esperança, la solidaritat
i la confiança al Pare, seguim creient que no hi ha
salvació si no ens acollim
al seu missatge de pau,
amor i justícia.
Déu se sent desil·
lusionat de que els temples fundats en nom seu
són pròspers i poderosos.
Jesús va venir en una
època de foscor, detingut
sense defensa ni judici, la
seva missió d’amor que va
venir a complir a la terra,
sent la seva vida llum pels
homes brillant en les te-

nebres, sembla que no ho
comprenguem, la llum no
és quelcom que s’ha d’adquirir, més bé es tracta de
rebre, no sent una fita que
es pugui aconseguir pel
simple fet de pertànyer a
una congregació religiosa,
sinó a través de la fe i la
bondat.
Quan coneixes a Jesús, és molt personal i intransferible, s’expressava
amb un llenguatge simple
i concís, els milers de llibres i articles que inclou
de la modernitat científica
de Jesús per molta gent il·
lustrada, no obstant, cap
d’aquets treballs n’han re-

seus Etnològics, podien
tenir un molt determinat
interès. Dic això, doncs
des de les urnes de cartró
i les paperetes utilitzades
en el procés participatiu
del 9-N, samarretes de
la ANC, que van servir
per donar un color a la V
de la darrera Diada, i tot
el que recordi aquestes
festes tant glorioses és
i serà guardat. Com peces històriques que el Sr.
Josep Boya va explicar a
Catalunya Informació, fins
i tot s’ha guardat l’urna
2028-E, que va recollir les
paperetes a l’Escola Pia de
Sarrià a Barcelona. Tot és
i serà Història per explicar
el pobre present i el misèrrim fruit aconseguit al dia
d’avui, que veiem no es
fiquen d’acord ni per aprovar un Pressupost, amb regatejos fora de lloc. Bah!!
deixem-ho estar.
Quan es va construir
Santa Teresita de Lleida es

va demanar col·laboració
al poble, a canvi de moltes indulgències i unes
plaques nominatives en
lloc visible del temple. Es
va fer un temple atípic, i
es van ficar les plaques
recordant als bons cristians. S’hagués hagut de
ficar NOTABLES cristians.
No es van passar comptes
finals, com era d’esperar
en aquells dies de creus i
espases.
Saltant dies i anys es
va fer la Coronació de la
Verge del Miracle a Balaguer. El clero de Balaguer
va recollir diners i alguna
joia per la corona de la
Imatge, he dit alguna joia
perquè em consta. Es va
fer la festassa que alguns
encara recordem. Algun
rosari portat de Roma es
va donar a les ànimes més
cooperatives com digna
compensació. Però comptes ni un. El temps no donava per punyetes.

Tornem a saltar en el
temps. I ens omplim la
boca amb propòsits de
tornar a donar lluentor al
campanar de Santa Maria.
I es demana col·laboració.
Gràcies a tres senyors es
fica en marxa la recollida
de contactes i diners. Quatre dies més tard són oblidats els dits senyors, i el
protagonisme l’agafa qui
el volia, i amb temps es
corona amb èxit l’empresa. Avui encara no sabem
si van sobrar diners o en
van faltar. Amén.
Encara avui els “miracles” més presents es relacionen amb els diners.
No en els moments de la
recollida, doncs hi ha una
sana comptabilitat. Sol
passar als moments dels
pagaments; fent créixer
els imports.
I en concret a Balaguer
s’ha practicat molt.

compensat als Evangelis
del Nou Testament.
El seu desig era restituir les ensenyances al món,
a l’actualitat està plenament viu i actiu, ni que ens
sembla que no existeixi.
Els evangelis estan a
l’altura dels temps en plena evolució, avui estarien
incòmodes i tornarien a
molestar i criticar lo socioeconòmic, cultural i religiós de l’època. Tan sols va
venir a obrir-nos els ulls,
no acceptant les lleis injustes i que lluitéssim per
a combatre sense violència, tan sols amb la raó i la
llibertat, sent un home il·
luminat, veient la falsedat
dels homes que no tenien
ànima ni consciència. El
seu objectiu era transformar el món perquè fóssim
bons ciutadans.

Amb una bona base es
podrien solucionar molts
problemes i institucions
de tota mena, crec que
amb les nostres individualitats es podria afavorir
a moltes persones necessitades. No vol dir que les
organitzacions no siguin
del tot correctes, poden
fer grans ajudes, sense ser
paternalista en el cas que
no es tanquin en elles mateixes, per això és important el compromís ciutadà
en funció de les seves possibilitats.
En aquests temps tot
surt a la llum, els de més
poder estan protegits
tenint recursos per a esquivar les lleis. Tenim un
Sant Pare il·luminat, sent
l’home de l’any que actua
amb una força divina, com
canviar i censurar la ma-

teixa església, sent molt
lluny dels seus principis,
per convertir-la en el que
hauria de ser, tenint tota la
força. Si el seu apostolat
fracassa, es perdria tota
confiança amb l’església,
havent d’ajudar pel bé de
tots, no té por d’enfrontar-se envers el mal, arriscant-se amb la pròpia vida
i reflectint els evangelis.
Es diu que no tindrà gran
previndre, però crec que
solucionarà bona part del
mal que hi ha avui. No
sent fàcil vèncer l’esperit
de la veritat.
Aquest Sant Pare ens
posa amb el compromís
de que ens mobilitzem, tocant la fibra de l’església.
Aquestes festes nadalenques hem d’esfoçar-nos a ser millors amb
el pròxim.

-----------------------------------------
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L’Escola Vedruna incentiva el valor de la
solidaritat amb diferents activitats

Els alumnes de l’Escola de
Música porten les seves
nadales a les residències
Per setè any
consecutiu l’Escola
de Música organitza
el Bus de les Nadales
per la comarca

Escola Vedruna de Balaguer

Amb l’organització de diferents actes, l’Escola
Vedruna de Balaguer va aprofitar la proximitat del
Nadal per incentivar el valor de la solidaritat
L’ E s c o l a V e d r u n a
Balaguer dugué a terme,
durant el passat mes
de desembre, un seguit
d’activitats dirigides a
incentivar el valor de la
solidaritat.
El dia 21, a la sala
d’actes de l’escola, tingué
lloc la felicitació de Nadal
a les famílies. Sota el títol
“Estimo el Nadal” els i les
alumnes dels diferents
nivells escolars, des de la
Llar d’Infants a Batxillerat,
presentaren un seguit
d’actuacions musicals

cantades o interpretades
amb la flauta, totes
acompanyades pel grup
instrumental musical de
l’escola, i també alguns
balls. Es dugueren a terme
quatre representacions,
amb una assistència total
de dues mil quatre-centes
quaranta-vuit persones.
La recaptació obtinguda
arribà a dos mil trescents vint-i-dos euros i
cinquanta-set cèntims i
es lliurà íntegrament a la
Marató de TV3, que en
aquesta edició dedicada a la

investigació de les malalties
cardiovasculars.
L’alumnat del centre
participà, el dia 22 de
desembre, en la campanya
de Nadal per a tots,
organitzada per Càritas.
L’endemà, a la tarda,
els i les alumnes de 5è i
de 6è d’Educació Primària
i el grup instrumental
de l’Escola van visitar la
residència Comtes d’Urgell
i van oferir una mostra de
nadales als avis i àvies.
L’escola Vedruna dóna
una gran importància,
ateses les dificultats que
moltes famílies pateixen,
a l’esforç i a la solidaritat
que es demostra en actes
com els que la comunitat
educativa Vedruna Balaguer
organitza i participa.

Els alumnes de nivell
professional de l’Escola
Municipal de Música van
recórrer dissabte 21 de
desembre les residències d’avis de la comarca
per oferir als usuaris una
cantada de nadales. Cabanabona, Ponts, Artesa
de Segre, Cubells, Àger i
Os de Balaguer van ser
els municipis on el Bus
de les Nadales, nom amb
que s’ha batejat l’activitat, va recalar.
Aquesta és la setena
edició d’aquesta activitat
que pretén animar el Na-

El Bus de les Nadales

dal dels avis i àvies que
viuen a les residències
de la comarca.
Per altra banda, els
alumnes de l’escola de
música, van oferir el
passat 19 de desembre,
el Concert de Nadal al
Teatre Municipal, amb
una participació de més
de 200 alumnes. Els cinc
conjunts corals van interpretar un recull de peces
nadalenques en les que
van poder demostrat davant dels 700 espectadors
que va acollir el teatre, els
progressos que han fet
durant el que porten de
curs.
Posteriorment es van
fer les actuacions dels
conjunts instrumentals
de l’escola.
Un concert molt esperat tant pels joves músics
com pels familiars.
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Aquesta setmana s’ha posat en marxa
l’abonament del bus Balaguer-Barcelona
Els ciutadans de
Balaguer i comarca poden
viatjar a partir d’aquest
diumenge, 11 de gener,
a Barcelona en transport

públic per tan sols 9 euros,
gràcies al nou abonament
T- 10/120 impulsat pel
Departament de Territori
i Sostenibilitat. Aquesta

Estació d’autobusos de Balaguer

mesura permetrà un estalvi
de prop d’un 60% respecte
el bitllet senzill, que costa
22,05 euros.
L’alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé, es va
mostrar molt satisfet per la
implantació d’aquesta nova
tarifa, en la que el consistori
ha treballat de valent per
tal que la Noguera també
s’inclogués en aquesta
mesura que arriba a bona
part de les comarques de
Lleida. La targeta T10/120 té
un cost de 90 euros i permet
fer 10 viatges en 120 dies i,
per ara, es podrà adquirir a
les estacions d’autobusos
de Barcelona Nord, Lleida i
Tàrrega.

Sorteig de la campanya de Nadal de
l’Associació Balaguer Comercial 2021
El passat divendres dia
9, Balaguer Comercial 2021,
va realitzar el sorteig de la
Campanya de Nadal “Aquest
Nadal deixa’t mimar pels
teus veïns” dels quatre premis i l’entrega als guanyadors del 3r concurs de la foto
més divertida de Nadal.
Els guanyadors del
sorteig de la campanya
nadalenca van ser: Noemí
Fustero un cap de setmana
en un SPA per a dues
persones; Mª Carme Freixes
Poch 200 euros en Bellesa;
Anaïs Pons Mitjans 200
euros en Restauració i Núria
Sauret 200 euros en Comerç
Associat.

Sorteig de la campanya de Nadal

D’altra banda l’entrega
del premi als guanyadors
del 3r concurs de la foto
més divertida del Nadal,

una sessió fotogràfica, els
afortunats van ser la família
del Josep Albert Jordana i
l’Anna Palomares.

“L’amor venia amb taxi” obra
teatral a favor de Mans Unides

Actors de la Sucrera de Menàrguens

La Sucrera de
Menàrguens col·labora un
cop més amb Mans Unides
amb la representació de
l’obra “l’Amor venia amb
taxi”, el proper diumenge
18 de gener, a les 19 hores
al Teatre Municipal.
La representació

organitzada per Mans
Unides a favor de la
campanya contra la fam
i tot el que es recaptarà,
anirà pel projecte a
Moçambic, a l’Àfrica
Austral, per contribuir en
l’educació de secundària
a la Diòcesis de Chimoio.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
---------------------------------SE ALQUILA piso en
Balaguer, 60 m 2 , 2
hab., cocina independiente, parquet, calf.,
amueblado. Finca seminueva. 300 e/mes,
comunidad incluida.
Razón: 615106741.
----------------------------------LLOGUER CASA a la
Ràpita de 300 m 2 , 1
habitació suite (40 m2),
4 habitacions grans,
studi (40m 2 ), cuina
(25m2), 3 banys, gran
menjador, garatge per
2 cotxes, calefacció
radiant, a/a, vidres laminats i persianes de
seguretat automàtiques. Opció de mobles.
Jardí exterior (200 m2),
tot acabat, amb tarima 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 T A T,
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 carrer
Lleida número 17b de
Balaguer, amb 2 habitacions, moblada, terrassa. 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.
-------------------------------------SE ALQUILA habitacion, totalmente moblada, con baño propio,
calefaccion y wi-fi.
Más informació al:
619656740.
-------------------------------------ES LLOGA apartament
a Camarasa, amb vistes al riu, foc a terra, moblat i totalment
equipat. Lloguer de
pàrkings de línia al
c/ Sant Pere Màrtir
d e B a l a g u e r. Ra ó :
973447752-639920281.
--------------------------------------

ES LLOGA apartament
nou a l’Avinguda Països
Catalans, amb 2 habitacions. Raó telèfon
contacte: 973446011.
-------------------------------------ES LLOGA pàrking de
ratlla al Ps. de l’Estació i
pàrking tancat al c/ Tarragona. Preu a convenir.
Raó: 626011839 (trucar
de 19 a 22 h).
------------------------------------TREBALL
----------------------------------SE OFRECE chica
responsable y seria
para limpiar hogares,
planchar ropa, limpiar
escaleras. Con buenas
referencias. Razón:
605279003.
----------------------------------ES BUSCA cambrer/a
per jornada sencera o
per caps de setmana.
Enviar Currículum al
c/ Major, 3 de Balaguer.
-----------------------------------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 compromís. Contacte: Dani
Arregui: 686774086 o:
daniaso@gmail.com
----------------------------------ES DONEN classes
d’anglès de primària i
ESO. Raó: 647185846.
----------------------------------SENYORA CATALANA
s’ofereix per cuinar,
planxar, netejar, recollir nens a l’escola.
Disposo de cotxe i llibertat d’horari. Raó:
605124666-973459217.
----------------------------------VARIS
----------------------------------COMPRO: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos
antigues.... Contacteu
per més informació al
telèfon: 676803205.
-----------------------------------

SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta
magia blanca. Horas
a convenir. Razón:
609135472.
-------------------------------------SE VENDE churreria
en pleno funcionamiento en Balaguer por
jubilación. Intresados
llamar al 973450186658930549.
----------------------------------MOTOR
-------------------------------------VENDO coche sin carnet de conducir, marca
Ligier, 35.000 km. Precio: 2.800 euros. Razón:
655840376.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció de
breus classificats, podeu passar per les nostres oficines al c/ Sant
Lluís, 36-38 altell, trucar al 973448273 o bé
visitant el nostre web:
www.revistagroc.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S E R V E I S << 23

Telèfons útils
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
-------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
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

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 15 de gener
a les 8 de la tarda del 22 de gener
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 22 de gener
a les 8 de la tarda del 29 de gener
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 29 de gener
a les 8 de la tarda del 5 de febrer
SALA

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
08.00 (1)
14.16
18.10
18.50
21.05
BALAGUER
09.39 (2)
11.09 (4)

ARRIBADES
LLEIDA
08.30
14.46
18.39
19.20
21.34
LA POBLA
11.00
12.30

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

SORTIDES
LLEIDA
07.15 (1)
09.10
17.30
20.30

ARRIBADES
BALAGUER
07.44
09.39
17.59
20.59

LA POBLA
12.56 (3)
17.30 (4)

BALAGUER
14.16
18.50

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

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.55
“
20.23
“
19.00
UAB BELLATERRA
06.10
TÀRREGA
07.10
“
07.50
“
12.00
“
15.00
“
19.30
“
07.10
LLEIDA
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.15
”
09.30
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.10
“
13.30
“
14.45
“
15.15
“
15.18
“
17.30
“
17.51
“
19.10
“
19.21
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
12.00
ALBESA
13.35
SOLSONA
16.35
“
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		
“

CALENDARI
dill. a dissb.
diari
disb. i diumg.
de dill. a div.
diumenges lectius
dill. a dissb.
dill. a dissb.
dill. a div.
dill. a dissb.
dill. a dissb.
dill. a dissb.
de dill. a div.
diari
de dill. a dissb.
de dill. a dissb.
dimt., dimc. i div.
dill., dij. i div.
de dill. a dissb.
dissabtes
diumenges
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
de dill. a div.
diari
diari
de dill. a div.
diumenges
diari
diari
disbts. mercat
dill., dima., dij., div.
divendres
diari
de dill. a div.
divendres
diari
de dill. a div.

SORT.
13.37
17.22
20.07
21.21
13.17
19.47
06.30
07.20
13.37
14.00
14.25
17.22
20.07
21.21
11.05
18.05
08.25
14.45
12.45
SORT.
07.00
07.45
08.45
09.10
10.00
11.00
11.10
12.30
12.50
13.00
14.10
15.00
16.00
16.15
16.35
18.30
19.00
19.20
20.00
20.35

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“

CALENDARI
diumenge
diari
“
diari
“
de dill. a div.
AGRAMUNT
de dill. a disb.
“
de dill. a div.
ÀGER
de dill. a div.
“
dissabtes
“
diumenge
“
de dill. a disb.
“
de dill. a div.
“
diari
“
diari
“
de dill. a div.
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
dissabtes
LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
diari
diari
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
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