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Amb el suport de

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

Enguany, un grup de
música tradicional ha estat
l’encarregat, el dia del sant
Crist, d’amenitzar la cercavila i la ballada dels gegants.
No és el primer cop, ja que
en l’anterior legislatura local també n’hi va haver un
altre. En les dues vegades

Hem parlat moltes vegades dels èxits del primer
equip femení del Tennis Taula Balaguer Villart Logístic.
Aquestes tres noies ens han fet vibrar amb importants
victòries en el món de l’esport. Fa uns anys ho van fer
amb l’ascens a la Superdivisió. La categoria més alta del
tennis taula femení. Anys desprès no en van tenir prou
de formar part de la èlit sinó que van voler formar part
de la pomada dels millors equips de la categoria per tal
de portar el nom de Balaguer, no només per tot l’Estat,
sinó arreu d’Europa. L’any passat van caure a la primera
ronda a Rússia on van pagar la novatada europea. Aquest
any van repetir experiència quedant entre les primeres
de la lliga. Van viatjar fins a Istanbul on van tornar
amb l’eliminatòria sota el braç. Aquest cop sí havien
aconseguit passar ronda a Europa. La sort del sorteig de
segona ronda va voler que tornessin a viatjar a Turquia.
Aquest cop ho faran a Ancara. Els hi desitgem tota la sort
del món per a que superin la ronda i tinguem la sort de
poder viure una eliminatòria a la capital de la Noguera.
Tot i l’aventura europea, a la lliga han aconseguit
una fita que semblava impossible en els darrers anys.
Les balaguerines van imposar-se al totpoderós UCAM
Cartagena que feia sis anys que no perdien cap partit
de la Superdivisió. Anna Biscarri, Yan Lan Li i sobretot
una estratosfèrica Ting Ting Wang, estan fent història,
liderant en solitari la classificació de la Primera Divisió
estatal, i més després d’haver guanyat aquest passat
dissabte, a casa i per un contundent 4-1 al Mataró, un
altre dels aspirants al títol.
Des d’aquestes línies felicitar l’equip i animar-lo
de cara a l’aventura europea d’aquest proper cap de
setmana.

que aquest fet s’ha produït,
algunes persones han mostrat el seu desacord. Bàsicament, crec, que és per falta
de costum, ja que estàvem
avesats a sentir els pasdobles i marxes interpretats
per la Banda Municipal,
però aquesta ja fa temps
que no existeix. L’intent de
crear-ne una de nova des de
l’Ajuntament i l’Escola Municipal de Música va resultar efímer. I ara ens trobem

que s’han de cercar músics
on sigui. Els d’aquest any,
a més d’acompanyar per
primera vegada el ball de
l’Harpia, van presentar un
repertori de qualitat, amb
peces airoses que facilitaven el ball dels gegants.
L’any passat va venir una
banda amb renom, però
força deficient en afinació.
Potser la solució l’hauríem
de trobar en l’Escola de Música i mentrestant...
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Milers de balaguerins han gaudit dels
actes de les Festes del Sant Crist 2015

La bona climatologia ha
permès que tots els actes
festius fossin ben lluïts
La Festa Major ha
comptat amb les
millors orquestres
com la Maravella i la
Selvatana

Concurs de Colles Sardanistes

Milers de persones han
participat des del passat
divendres 6 i fins el dimarts
10 en tots els actes de la
Festa Major de Balaguer. A
la Festa Major d’enguany no
hi han faltat els tradicionals
concerts, el ball a l’envelat,
el concurs de sardanes,
les ballades de gegants i
capgrossos i activitats de
tot tipus, de caire cultural,

Ballada de gegants

lúdic i esportiu.
Pel que fa al concurs de
colles sardanistes, destacar
que en el concurs més multitudinari de la temporada,
amb 47 colles inscrites, la
colla Xalem, de Bellvís, va
continuar demostrant el
bon nivell aconseguit durant
aquest campionat i es va
endur la victòria en una trobada que va tornar a mostrar

la faceta més espectacular
de la sardana esportiva. I
és que la plaça Mercadal
de Balaguer va congregar
fins a 500 dansaires per
cloure les competicions de
Lleida i el Bàsic d’Honor de
Catalunya, deixant imatges
esplèndides de la sincronització, l’estil i la precisió que
caracteritzen les colles de
competició.
El Campionat de colles
Sardanistes de les Terres de
Lleida ha anat a parar, una
altra vegada, a la colla del
Grup Sardanista Montserrat Dolç Infern, mentre que
la colla Xalem de Bellvís,
guanyadora a Balaguer, ha
quedat en un meritori segon
lloc.
Balaguer també ha servit per tancar el Campionat
de Catalunya, una competició que s’ha endut la colla
Mare Nostrum per segon
any consecutiu.

Balaguer ha viscut
una de les millors festes
majors dels darrers anys.
La bona climatologia
i la qualitat dels
espectacles i actes
organitzats han fet que
els balaguerins hagin
pogut gaudir de tots ells.
Cal destacar l’èxit de
la Carpa Jove, organitzada
per l’Associació de
Joves de Balaguer, amb
concerts i actuacions
que han fet ple la major
part dels dies de la festa.
No cal dir també de les
orquestres de l’envelat,
que amb la Maravella, la
Selvatana, i la principal
de la Bisbal han fet les

Autoritats locals

delícies dels centenars
de balladors que han
gaudit amb les millors
orquestres del moment.
Els concerts de tarda, han
omplert de gom a gom
l’envelat ubicat al pavelló
d’Inpacsa.
La boira va fer la seva
presència el dia del Sant
Crist, com no podia ser
d’una altra manera, tot
i que la temperatura
va ser agradable
durant tota la jornada,
permetent que tots els
actes, principalment la
ballada de gegants, la
sortida de les autoritats
acompanyats dels
macers, i les sardanes
fossin seguides per molta
gent.
L’ e s m o r z a r d e
germanor del dissabte
va ser participat per molts
veïns de la comarca de la
Noguera que van poder
degustar la coca de
samfaina i de sucre.

BALAGUER

Presenten la proposta de recerca d’or al
Segre, a una vintena de tour-operadors
Tour-operadors de tot
l’Estat, França i
Alemanya van coneixer
de primera mà la
proposta turística
Més d’una vintena de
tour-operadors i agències
de viatges van participar el
passat dimecres a Balaguer
en un fam trip que va de
servir perquè coneguessin
la nova proposta de turisme
cultural sobre la recerca
d’or al riu Segre que la ciutat va presentar fa uns dies.
Els diferents tour operadors, d’arreu de Catalunya, Saragossa, València,
Madrid, Alemanya i França
van visitar el Museu de la
Noguera, després van fer un
recorregut pel Centre Històric de Balaguer, van visitar
el Centre d’Interpretació de
l’Or del Segre i van poder

Recerca d’or al riu

Tour-operadors al Centre de l’Or

viure en primera persona
l’experiència de la recerca
d’or al riu Segre.
La jornada va acabar
amb un dinar d’inspiració
andalusí a casa Cassó.
La proposta, sempre
acompanyada d’un guia i
ofertada en quatre idiomes,
s’inicia amb una visita al
Museu de la Noguera, on
s’explica el passat medie-

val andalusí de Catalunya
i la importància del Segre
com a riu aurífer en aquella
època que fou la de màxima
explotació d’aquest recurs;
continua amb una passejada pel centre històric de
Balaguer amb l’aigua com a
eix del recorregut, un taller
de recerca d’or amb àbac
al Centre d’Interpretació
de l’or del Segre i finalitza
amb la recerca real d’or
al riu amb una pausa per
degustar l’or líquid de la
nostra terra: l’oli produït
pels molins de La Noguera
acompanyat d’un tast de vi
de la DO Costers del Segre.
El producte ofereix també la possibilitat d’acabar el
dia a Balaguer amb un dinar
andalusí amb or comestible
en un restaurant de la ciutat i també contractar una
visita guiada a diferents
monuments que oferta la
ciutat.
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El Centre d’Interpretació de
l’Or del Segre a la Fira
Expominer de Barcelona
E l
C e n t r e
d’Interpretació de l’Or
del Segre ha participat
enguany a la Fira
Expominer de Barcelona.
La participació del
Centre d’Interpretació a
Expominer ha permès
apropar al visitant les
diferents activitats que
es realitzen durant l’any,
les propostes adreçades
a centres educatius i el
nou producte turístic
experiencial que s’ha
presentat recentment:
L’Or del Segre. A la recerca
del somni de Mariam.
Per donar-ho a
conèix er t ot plegat,
durant tot el certamen
les tècniques del Centre
de Balaguer van portar a
terme un taller de recerca
d’or amb àbac adreçat a

Expominer

Les tècniques del
Centre van donar a
conèixer les activitats
i propostes
didàctiques
tot el públic, entre altres
activitats.
La fira Expominer
és una exposició
internacional de minerals,
roques, fòssils i joiera
que acull cada any uns
120 expositors i més de
12.000 visitants, sent una
de les fires més important
de l’estat espanyol en
aquest àmbit i una de
les primeres d’Europa.
Durant els tres dies s’hi
realitzen exposicions,
demostracions i tallers.
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Balaguer se suma als actes de
condemna dels atemptats de Paris
Aquest dilluns es va
fer un minut de silenci
davant de l’Ajuntament
amb les banderes a mitja
asta
Les banderes de
l’Ajuntament de Balaguer
van onejar a mitja asta en
senyal de dol pels atemptats
del passat divendres, 13 de
novembre, a la nit a París.
En la massacre, obra
reivindicada per Estat
Islàmic, van morir almenys
134 persones i van resultar
ferides més de 180 persones,
molts d’ells en estat crític.

Banderes a mitja asta a l’Ajuntament de Balaguer

L’ A j u n t a m e n t d e
Balaguer va condemnar
aquests fets i va convocar
pel dilluns 16, un minut de
silenci, a les 12 del migdia,

davant de l’Ajuntament,
que va ser seguit per un
bon nombre de balaguerins
i balaguerines, que van
mostrar la seva indignació.

L’Escola Mont-roig va celebrar la festa
de la castanyada amb pares i alumnes
Entre les activitats de la festa, els nens i nenes van
elaborar panellets, pastissos i van torrar castanyes

Castanyada a l’escola Montroig

L’alumnat de l’Escola
Mont-roig va celebrar
un any més la popular
festa de la Castanyada.
Tot l’alumnat del centre,
més de 350 nens i nenes,
van gaudir participant en
l’elaboració de panellets.
Els infants més petits s’ho
van passar d’allò més
bé, rebent la visita de la
senyora Castanyera que els
va explicar un conte. A la
tarda tots plegats, alumnes,
mestres i famílies, van
compartir cançons, danses
i berenar de castanyes,
panellets i pastissos,
elaborats per pares , mares
i el propi alumnat.

Nova campanya “Avis i Àvies
solidaris” i de “Cap nen sense
joguina”
Creu Roja de la Noguera inicia la XII edició
del seu projecte ‘Avis i
Àvies solidaris’ i inicia
la campanya «Cap nen
sense joguina».
La iniciativa, nascuda a
la comarca, pretén activar
i potenciar la presència
social de les persones
que viuen en residències
geriàtriques i aconseguir
finançament per la
campanya de reis, «Cap
nen sense joguina». En
la iniciativa hi participen
totes les residències de la
comarca i la Creu Roja de
la Noguera.
El projecte es basa
en la venda en diversos
mercats de la comarca
de diferents objectes
artesanals elaborats
pels avis i àvies de les
residències geriàtriques.
Des de juliol fins a
novembre, els residents,
que col·laboren
voluntàriament en aquesta
iniciativa, han treballat en

Creu Roja Balaguer

Les dues campanyes
liderades per Creu
Roja de la Noguera
van lligades en els
seus objectius
els productes artesanals
que seran venuts a partir
del diumenge 22 de
novembre als mercats
d’Artesa de Segre, Ponts,
Os de Balaguer, Balaguer
i Algerri. Els diners que
s’obtinguin es donaran
a Creu Roja Joventut per
finançar la campanya de
reis.
Amb aquesta
iniciativa, les residències
i Creu Roja volen difondre
la idea que les persones
grans encara són molt
vàlides per col·laborar
activament en la societat
sempre que es faciliti
l’accés als recursos i
es proposin activitats
adequades.

B A L A G U E R <<

Balaguer acollirà una nova edició de la
Fira de Santa Llúcia el 5 de desembre
Més d’un centenar de
parades ompliran els
principals carrers del
Centre Històric amb
motius nadalencs
El proper dissabte, 5 de
desembre, el Centre Històric
serà l’escenari d’una de les
fires més emblemàtiques i
participatives de la ciutat,
el Mercat de Santa Llúcia
que marca l’inici dels
preparatius per a les festes
de Nadal. Una fita que
també es visualitzarà amb
l’encesa de l’enllumenat
nadalenc a tota la ciutat.
Més d’un centenar

Fira Santa Llúcia

de parades ompliran els
carrers d’Avall, Major,
l’Escala, les places del Pou,
Sant Jaume i els porxos
de la plaça Mercadal amb
productes típicament

nadalencs: arbres, flors i
ornamentació de Nadal,
figures del pessebre i
soques, però també tot allò
necessari per a fer un bon
regal.

El Tren dels Llacs tanca la temporada
amb un total de 7.199 viatgers
Aquesta xifra suposa un increment del 24,30 per
cent en referència a l’any 2014

Tren dels Llacs

El Tren dels Llacs ha
posat el punt i final a la
temporada amb uns
resultats positius, un
augment del nombre de
passatgers que, enguany
s’ha situat en els 7.199
visitants, xifra superior als
5.792 enregistrats el passat
2014 i que representa un
creixement del 24,30%.
D’aquesta manera la
línia del Tren dels Llacs
supera el rècord de l’any
anterior pel que fa a
l’increment de visitants,
que havia passat de 5.069
visitants l’any 2013 als 5.792
visitants al 2014.

Balaguer se suma a la 20a
Setmana de la Ciència fins el
proper 22 de novembre
Balaguer se suma
a la 20a Setmana de la
Ciència que se celebra
des del passat divendres
dia 13 i fins al dia 22 de
novembre.
La ciutat ha preparat
diverses activitats per als
propers dies. La primera,
es va fer el divendres 13,
primer dia i es tractà de
l’activitat anomenada
“Física Pop: Any internacional de la llum” en
la qual els alumnes de
6è de primària van fer
un seguit d’experiments
científics amb la llum a
càrrec d’Anicet Cossialls, divulgador científic i professor de Física
i Química de l’Institut
Guindàvols (Lleida).
L’activitat es va fer a
la Sala d’actes de l’Ajun-

Setmana de la Ciència

tament de Balaguer.
També es pot veure
a la Sala d’Exposicions
temporals ”Els sòls i
la biodiversitat forestal”, una mostra amb
14 plafons per facilitar
el descobriment del sòl
com a recurs natural no
renovable. L’exposició
s’acompanya d’una guia
didàctica i de fulls de
treball per a l’alumnat.
Pels proper dies també hi ha previst vàries
activitats com són el
“3r Concurs de vídeos
d’experiments científics
de la Noguera” i la conferència “Hi ha sempre
el mateix cel nocturn?”
a càrrec de Salvador J.
Ribas, director científic
del Parc Astronòmic del
Montsec.
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Os de Balaguer acull la sisena edició de
la Fira de les Aspres el 22 de novembre
Aquest diumenge dia
22 de novembre, Os de
Balaguer acull la sisena
edició de la Fira de
les Aspres. Una Fira de
productes artesanals i de
Quilòmetre 0, orientada

especialment a les famílies,
on hi podran trobar jocs per
nens i joves, com passeig
amb ponis i un taller de
tirolines i jocs de ponts
tibetans.
El mateix diumenge

Fira de les Aspres de l’any passat

hi haurà portes obertes
al Castell Medieval Os
Malignum Castrum i el
Museu de Campanes on
farà una Exposició d’obres
d’art de artistes reconeguts
de Lleida.
Altres anys s’havia fet al
mes de desembre, però s’ha
decidit avançar-la degut
al fred i també al coincidir
amb altres fires dels pobles
del voltant.
Aquesta fira està
organitzada per l’Associació
d’Empresaris i comerciant
Les Aspres del Montsec,
socis d’establiments de la
Noguera Alta.
Més de vint parades
de productes artesanals
com l ’ol i, el s t orron s,
melmelades, vi, cava,
embotits, pastissos, entre
altres.

Camarasa va celebra la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura
De l’11 al 18 d’octubre
es va celebrar a Catalunya
la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura. Sota el
lema europeu “Tria. Canvia.
Combina.”, aquesta setmana proposa una cerca de
noves formes de mobilitat
que no siguin amb vehicles
de motor.
L’ A j u n t a m e n t d e
Camarasa va col·laborar en
aquesta jornada organitzant
el dia sense cotxes al
municipi el passat dia 16
d’octubre. Es fa fer difusió
a tot el municipi mitjançant
cartells, demanant la
col·laboració dels ciutadans
per tal que, en la mesura
de les seves possibilitats,
no agafessin els seus
vehicles per a trajectes
dins el propi poble. Tots els
col·laboradors van rebre un
obsequi.

Camarasa va organitzar un dia sense cotxes al
municipi demanant la col·laboració de tots els
ciutadans de no agafar el cotxe dins del poble

Camarasa

L’Escola Bonavista de Bellcaire
participa d’un projecte en
llengua anglesa a Guadalajara

Escola Bonavista

Van compartir
l’experiència durant
una setmana amb
l’escola Labritja
d’Eivissa
L’Escola Bonavista
de Bellcaire d’Urgell va
presentar un projecte
en llengua anglesa “The
world around us speaks
English”, el qual va ser
seleccionat pel Ministerio
de Educación y Ciencia i
tots els alumnes de Cicle
Superior del centre van
poder participar i gaudir
d’unes estades d’una
setmana a Mohernando
(Guadalajara), de l’1 al 7
de novembre.
Aquestes estades
eren d’immersió en
anglès i amb monitors
nadius, els quals
treballaven els diferents
tòpics del que constava

el projecte, diferents
workshops, daily project
i night activities.
Aquesta experiència
va ser compartida amb
alumnes de l’escola
Labritja de Sant Joan
Labritja d’Eivissa.
La valoració que
han fet tant els alumnes
de l’Escola Bonavista,
com les professores
acompanyants ha estat
molt positiva, per tant
seguiran treballant
i presentant nous
projectes perquè els anys
següents nous alumnes
puguin gaudir d’aquesta
experiència, que ha estat
molt positiva, així com
una feina feta a l’escola i
reconeguda als alumnes
que van participar en
aquest projecte i que
se’ls va premiar pel seu
esforç amb una setmana
per gaudir al mateix
temps que aprendre més
anglès.

COMARCA
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El PAM protagonista al primer Congrés
Internacional de Turisme Familiar
Prop de 500 professionals del sector turístic es van
inscriure al congrés, entre operadors i institucions

Un moment de la ponència

Els dies 12 i 13 de novembre va tenir lloc a les
instal·lacions del Convention Centre de PortAventura

el I Congrés Internacional
de Turisme Familiar, organitzat per l’Agència Catalana de Turisme de la Direcció

General de Turisme de la
Generalitat.
Al Congrés -que és un
punt de trobada i de referència de la indústria del
turisme familiar- s’hi varen
inscriure prop de 500 professionals del sector turístic,
entre ells operadors turístics i institucions del sector
a escala internacional.
L’organització va seleccionar i convidar el Parc
Astronòmic Montsec (PAM)
per què expliqués la seva
oferta en turisme familiar en
una ponència que va portar
per títol «Campions ocults
en el Turisme Familiar».
La ponència va ser elaborada i preparada per la
direcció tècnica del PAM:
el director científic, Salvador Ribas -que en va
fer l’exposició pública-, el
responsable de la gestió

Salvador Ribas

econòmica, Josep Vilajoliu,
i la responsable de comunicació i promoció, Anna
Paüls.
La directora general
de Turisme, Marian Muro,
i el director de l’Agència
Catalana de Turisme, Xavier
Espasa, van felicitar la proposta del Parc Astronòmic
Montsec i en van destacar la
combinació perfecta entre
turisme, ciència i experiències que ofereix el Parc.
Segons la presidenta
i el conseller de promoció econòmica del Consell

Comarcal de la Noguera,
Concep Canyadell i Carlos Garcia, la notorietat,
la valoració externa i el
dinamisme econòmic del
PAM s’ha convertit en factor
molt positiu i en element
bàsic per al creixement de
l’economia turística del
Montsec i de la comarca de
la Noguera, perquè els seus
nombrosos visitants (25.000
anuals) aprofiten el viatge
per consumir altres serveis
del territori: allotjaments,
restaurants, empreses de
serveis, productes, etc.
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Thao organitza cinc xerrades per a
families per millorar l’alimentació
El Programa Thao – Salut Infantil, ha organitzat
un cicle de xerrades per a
famílies, de 5 sessions que
es celebraran cada tercer
divendres de mes de novembre a març.
Amb aquestes xerrades,
és pretén aconseguir que
els pares i mares tinguin
les eines necessàries
per aconseguir que
l’alimentació sigui a casa
el més saludable possible,
així com també informar
sobre temes com al·lèrgies
alimentàries i intoleràncies,
etiquetatge alimentari, i
nutrició esportiva.
La primera xerrada, sota

Cartell xerrada d’aquest divendres

el lema «Com aconseguim
que els nostres fills mengin
fruites i hortalisses», tindrà

lloc aquest divendres 20 de
novembre a les 21h al casal
Lapallavacara.

El GER torna als escenaris amb l’obra
de Dario Fo “Aquí no paga ni Déu”

Teatre Municipal de Balaguer, lloc de la representació

Els propers dies 28 i
29 de novembre, el Grup
Escènic Recreatiu torna
als escenaris amb la representació de l’obra “Aquí no
paga ni Déu!” de Darío Fo,
adaptació lliure de Joan
Llobet i Esteve Biel.
Les representacions es
faran el dissabte 28 a les 22h
i diumenge 29 a les 19h al
Teatre Municipal, amb una
sorpresa pels assistents a
l’obra, que entraran en un
sorteig una mica especial.

La Comarkalada, exemple de
bones pràctiques a un
Seminari de Santiago
L’Oficina Jove de la
Noguera ha estat convidada els dies 12 i 13 de
novembre al II Seminari
Internacional «Tiempos
Educativos y Sociales» a
la Universitat de Santiago de Compostel·la, per
explicar el projecte de la
Comarkalada, Trobada
Jove de la Noguera, que
enguany ha arribat a la
seva desena edició.
En el marc d’aquest
projecte, l’equip de la
Universitat de Barcelona
va seleccionar la
Comarkalada com
a bona pràctica en el
treball amb joves i
adequada a l’objectiu
general de Resortes, que
és conèixer i interpretar
com incideixen el temps
educatiu i el temps
social en els processos

de socialització juvenil,
analitzant com afecten
al seu desenvolupament
individual i social,
quins són els seus
problemes emergents
i les alternatives que
s’han d’adoptar per
al desenvolupament
integral de la seva
personalitat i els seus
drets cívics.
El
projecte
Comarkalada engloba
diferents activitats i
actuacions al llarg d’un
cap de setmana que
fomenten la cohesió dels
joves de la Noguera, a
més de ser una manera
amena que joves i no
tan joves estiguin en
contacte i comencin a
establir diferents tipus
de lligams a través de les
activitats culturals i d’oci.

Membres de l’Oficina Jove a la Universitat de Santiago

C U LT U R A

El Museu de la Noguera acull l’exposició
“Germans Pla. Les arrels i la memòria”
L’exposició estarà a la
Sala d’exposicions
temporals del Museu fins
el proper diumenge 28
de febrer
El Museu de la Noguera
acull una exposició sobre
els Germans Pla. Coneixem
relativament poques
dades objectives sobre
aquests tres germans
músics i compositors que
s’anomenaven Joan Baptista,
Josep i Manuel. Que
nasqueren durant el primer
quart del segle XVIII i que a
mitjans de segle els trobem
en diverses corts europees de
Portugal, Anglaterra, França,
Itàlia i Alemanya formant part
de cors i orquestres. També
treballaren per a la cort del
rei d’Espanya a Madrid. Que
tocaven diversos instruments

Exposició «Germans Pla»

Inauguració de l’exposició

com l’oboè, la flauta, el saltiri
i el fagot. Que contemporanis
seus com J. Mainwaring,
J.F.D. Schubart o B. Saldoni
en publicaren excel·lents
crítiques que han arribat
fins a nosaltres. Que hem
conservat una part de les
seves composicions que
des de fa uns anys músics
especialistes i institucions

estan recuperant en un intent
de salvaguardar aquest
patrimoni.
La relació que tenen amb
Balaguer, la sabem gràcies
a una anotació en un llibre
de matrimonis de l’Arxiu
parroquial d’Olot, datada el
7 d’abril de 1717 sabem que
el pare dels tres músics, en
Joaista Pla era natural de
la ciutat de Balaguer i fill
de Berthomeu Pla i la seva
esposa Clotilde pagesos de
la ciutat.
L’exposició «Germans
Pla. Les arrels i la memòria»
fa un recorregut pels tres
personatges i la seva família i
ens endinsa en la Balaguer del
segle XVIII. L’exposició ofereix
la oportunitat d’escoltar la
música dels Germans Pla
amb les interpretacions que
se n’han fet en els darrers
anys per tal de recuperar-ne
les composicions.
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L’Escola Vedruna premiada pel
Ministerio de Educación amb
una beca per a 25 alumnes
L’ E s c o l a Ve d r u n a
Balaguer ha estat
premiada amb una beca
de participació per a 25
alumnes, al programa,
en anglès, del Ministerio
de Educación, Cultura
y Deporte anomenat
Inmersión lingüística de
otoño 2015.
Els nois i noies de
segon d’ESO de l’Escola
Vedruna, acompanyats
de dos professors,
van residir del 25 al
31 d’octubre passat a
Villanúa a la província
d’Osca.
Cada dia seguien
un intens programa
d’activitats, la llengua
vehicular del qual era,
per descomptat, l’anglès.
Aquest programa

Escola Vedruna

Els alumnes van estar
del 25 al 31
d’octubre a la
localitat de Villanúa a
la província d’Osca
educatiu es comparteix
amb un altre centre
d’un altra comunitat
autònoma.
En aquest cas va ser
l’Instituto Valdebernardo,
de Madrid.
Tan els alumnes de
Balaguer com els de
Madrid, a més de millorar
els seus coneixements
en aquest idioma
estranger i en natura, van
reforçar valors i hàbits
de bona convivència i de
respecte.
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
El convidat nocturn
Autor: Fiona McFarlane
Gènere: Novel·la

La Ruth és una vídua
de més de setanta anys,
amb fills ja grans, que
viu sola en una casa aïllada a la platja, lluny
de la ciutat. Un dia, una
desconeguda truca a la
porta i li diu que l’envia
el govern per atendre-la.
I Ruth deixa que Frida
s’endinsi en la seva casa
i en la seva vida. ¿Fins on
pot confiar-hi? I, de fet,
¿fins on pot confiar en
ella mateixa? Aquesta
coneixença serà el preludi de l’adveniment de
moltes coses, bones i
dolentes: records, retrobaments i misteris, embrollats en una mixtura
d’il·lusions i frustracions
que desembocaran en
un final dolorós.
L’autora ens presenta aquesta història que
s’enlaira per damunt del
seu propi suspens per
parlar-nos, amb una bellesa excepcional, sobre
l’envelliment, l’amor, la
confiança i la por en les
relacions personals.
Una història melancòlica i intrigant, amb un
principi que sembla una
novel·la tranquil·la deriva
en un thriller psicològic
captivador en què cada
gest i cada detall estan
plens de significat.

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

Cinquanta anys després de l’abolició de l’esclavitud, dos milions de
persones van abandonar
els estats del sud dels Estats Units per establir-se a
les grans ciutats del nord.
Aquest fenomen, conegut
com la Gran Migració, va
suposar un canvi radical
en la societat nord-americana i en les persones que
el van protagonitzar. Entre
les quals hi ha la protagonista d’aquesta novel·la,
la Hattie Shepherd, que
fuig de Geòrgia, l’any
1923, per instal·lar-se a Filadèlfia, a la recerca d’un
futur millor. Tanmateix, el
destí posarà a prova les
seves il·lusions.
Aquesta és la història de la seva família les
sis dècades següents,
repartida en dotze fils
narratius, on el lector es
veurà dins una emocionant aventura humana,
amb molt significat i simbolisme, fruit del talent
de l’escriptora, que ens
descriu la història d’una
dona que amb el seu esforç i la seva inesgotable
força de voluntat, amb
que aconsegueix tirar endavant amb els seus fills,
amb molts desafiaments,
i que això deixarà petjada
a cada un dels seus fills.

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

Las doce tribus de Hattie
Autor: Ayana Mathis
Gènere: Novel·la

I jo, també em moriré?
Autor: Xusa Serra i Llanas
Gènere: Adreçat a pares

Ensenyar als més
petits de casa a viure assaborint cada instant, a
expressar els seus sentiments o a acomiadar-se
d’algú que s’ha mort és
una tasca que primer hem
d’aprendre nosaltres, els
grans. Això és el que pretén Xusa Serra –infermera
especialitzada en processos de dol–, amb un llibre
en què ens dóna les claus
per ajudar els nostres
fills a desenvolupar eines
emocionals per afrontar
una mort, una separació,
una malaltia greu, i arribar a l’edat adulta sabent
gestionar les pèrdues de
qualsevol tipus.
“Res és per sempre,
ni la tristesa ni la felicitat;
tot el que tenim és temporal. Saber que res del
que tenim és per sempre
ens ajuda a prendre consciència que ho podem
perdre i a anticipar-nos a
la pèrdua. Aquesta manera d’entendre la vida
no té res de trist ni angoixant, al contrari, fa que
tinguem un pensament
encaminat a gaudir de la
vida cada dia, com si fos
l’últim”
Un llibre per llegir-lo
amb calma, reflexionar i
degustar en un ambient
tranquil.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Guarisme
I surt a caminar hores i hores,
perquè diu que li va bé,
que li cura les neurones
i les cames, i el cervell,
i li dóna tanta vida, tant d’alè,
que tot ell és alegria
si camina de valent.
A tothom li cau prou bé
mentre se’l miren i admiren.
Tanmateix,
aquell savi que escrivia
“de res massa”,
per què no el tenim present?
Caminades matí i tarda,
endemés,
és costum tant consistent
que, qui mou –diuen- les cames,
mai dels mais és en devades,
sinó del tot eficient.
No sé si fer cas el savi.

C U LT U R A

Cáritas de Balaguer inicia una
campanya de recollida de joguines
La propera setmana
del 23 al 27 de novembre
a Cáritas de Balaguer es
durà a terme la campanya
de recollida de joguines i
reciclatge en col·laboració
amb el Centre Aspros.
Amb aquest projecte,
Cáritas té com a principal
objectiu, ajudar a les persones amb discapacitat,
facilitant la seva integració
social a través de l’arranjament de joguines. Càritas
de Balaguer sempre s’ha
distingit per la seva tasca
en favor dels més desfavorits i en aquest cas amb les
persones amb discapacitat.
La recollida de joguines
es realitzarà al Centre Sant
Domènec de Balaguer situat
a la plaça Josep CarnerRibalta, sense número.
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Gran recapte d’aliments els
propers 27 i 28 de novembre

Amb col·laboració amb Aspros, pretenen ajudar a
persones amb discapacitat integrant-los a través de
l’arranjament de les joguines

Recollida d’aliments

Torna El Gran Recapte
a Balaguer els propers dies
27 i 28 de novembre.
Durant els dos dies, voluntaris d’Àgape, recolliran
aliments davant de les portes de vuit supermercats
de la capital de la Noguera,
per tal de recollir aliments
Cáritas de Balaguer

de tot tipus (com oli, llegums cuits, conserves de
peix i carn...) per poder
ajudar als més necessitats
de Balaguer i comarca.
Ágape està format per
Cáritas, l’Ajuntament, el
Consell Comarcal i Creu
Roja.
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El CF Balaguer ha de reaccionar diumenge
després de tres derrotes seguides
FUTBOL>> Els
balaguerins només han
sumat un punt dels
últims dotze possibles i
han de reaccionar
07/11/2015

BALAGUER
REDDIS

1
2

14/11/2015

TERRASSA
BALAGUER

1
0

Classificació
Primera Catalana

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Suburense................21
2. Rapitenca .................21
3. Terrassa.....................21
4. Santboià....................20
5. Castelldefels.............19
6. Igualada....................19
7. Vilanova....................18
8. Jesus i Maria............18
9. Vilaseca.....................18
10. Balaguer................ 18
11. Lleida.......................17
12. Viladecans..............16
13. Vista Alegre............14
14. Sant Ildefons..........11
15. Amposta..................10
16. El Catllar...................5
17. Reddis.......................4
18. Torredembarra ........2

1. A. Fernández....... 6
2. S. Galcerán......... 2
3. Yerai Darias........ 2
4. M. Sánchez......... 1
5. Ivan Fontana....... 1
6. Isaac Solanes..... 1

Yerai s’emporta una pilota amb el cap

El Balaguer perd el liderat de la Primera Catalana
després de sumar un sol
punt dels dotze possibles
en els darrers quatre partits.
Tres derrotes consecutives
davant Santboià, Reddis i

Ivan lluitant una pilota

Terrassa han fet retrocedir
l’equip que entrena Jordi Cortés. Les derrotes al
camp del Santboià i del
terrassa podien entrar dins
de les quinieles però no la
que es va patir davant el

Reddis, amb un arbitratge
parcial i que va perjudicar
moltíssim els interessos
del Balaguer que va acabar
amb 9 homes sobre el terreny de joc per les injustes
expulsions de Yerai al minut
43 i de Galcerán al 74, fent
impossible la remuntada
del quadre local davant un
Reddis que es va aplicar
amb molta duresa davant
el beneplàcit de l’àrbitre.
Aquest passat diumenge, els balaguerins van
perdre al camp del Terrassa
per 1-0. L’equip no va poder
comptar amb els sancionats
Isaac, Yerai i Galceran i tampoc amb tots els lesionats
que van mermar molt l’onze
titular.
Aquest diumenge, els

balaguerins rebran al complicat Vilanova, empatat a
punts en la classificació, i el
proper diumenge visitaran
el camp del Jesus y Maria,
un camp petit i molt complicat per als visitants.

Dos gols d’Adrià
al camp del Castelldefels van donar tres
punts importantíssims que han permès
mantenir el liderat
de la categoria, tot i
només haver sumat
un punt dels sis últims
disputats.
Els balaguerins no
van poder passar de
l’empat davant d’un
rocós Vilaseca, molt
defensiu i que va practicar un joc destructiu
davant d’un Balaguer
que no li van sortir
les coses en atac. El
passat diumenge, el
Balaguer va recollir la
primera derrota de la
temporada a Santboi.

Propers encontres
22/11/2015 -- 17 h
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer | Vilanova
------------------------------------29/11/15 -- 11,30 h
Camp Municipal
de Jesus y Maria

Jesus y Maria| Balaguer

Sergi Galcerán

ESPORTS
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El CTT Balaguer Villart Logístic guanya
al Quadis Mataró i és líder en solitari
TENNIS TAULA>> Les balaguerines jugaran aquest
cap de setmana una nova ronda de la ETTU Cup
davant el Tiguem Sports Club d’Ankara a Turquia

Partit de dobles

En el primer encontre
jugat a casa en aquesta temporada el Balaguer Villart
Logístic va obtenir una nova
victòria sobre un rival directe
com és el Quadis CN Mataró,
que el situa líder en solitari
de la lliga de Superdivisió, i
el converteix en l’únic equip
imbatut fins ara.
En el primer partit
Tingting Wang ja va deixar
clares les intencions del
Balaguer guanyant per un
clar 3 a 0 a la jugadora número
1 del Mataró, Galia Dvorak,
amb un joc espectacular
(11-4, 11-5, 11-6). Tot seguit
Anna Biscarri va cedir el seu
punt davant la canària Maria
Pérez, jugadora de la selecció
espanyola recent arribada de
l’Open Junior d’Hongria, per
0 a 3 (6-11, 9-11, 11-13).

Club Tennis Taula Balaguer

En el tercer partit Yan
Lan Li va tornar a posar pel
davant el Balaguer guanyant
a Catalina Zamorano per 3 a
0 (11-4, 11-7, 11-5).
En el partit de dobles,
Tingting i Yan Lan es van
imposar també a la parella
formada per Dvorak i Pérez
per 3 a 0 (11-6, 11-6, 12-10),
i finalment Tingtin Wang
donava el punt definitiu a
les balaguerines guanyant
fàcilment a Maria Pérez per 3
a 0 (11-5, 11-2, 11-3), i deixant

el marcador final en un 4 a 1
que trencava la imbatibilitat
del Quadis CN Mataró.
Ara les balaguerines,
sense conèixer encara
la derrota en aquesta
temporada i encapçalant
en solitari la Superdivisió,
viatjaran el proper cap
de setmana novament a
Turquia per enfrontar-se al
potentíssim Tiguem Sports
Club d’Ankara, en la tercera
ronda de la ET TU Cup
Women.
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Bon paper dels joves atletes de l’Escola
d’Atletisme de Balaguer
ATLETISME>> Bons
resultats del atletes de
l’escola a la Mitja Marató
de Mollerussa amb el podi
en infantil femení per l’Aida

Alemnay, Andrea Alemany
i Míriam Pérez i un tercer
lloc per Maria Serret en
prebenjamí femení. Pel
que fa a la II Duatló Ciutat

Escola d’Atletisme

de Balaguer, en categoria
infantil el segon lloc va ser
per Pol Martínez i el tercer
per Manel Gea. En infantil
femení, Abir Boufra primera
i segon lloc Fiona Orpella.
Categoria aleví tercer lloc
per Pere Viola i el primer i
tercer lloc per Aida i Andrea
A l e m a n y. E n b e n j a m í
masculí un segon lloc d’Èric
Gràcia i una tercer per Max
Viola. Les prebenjamines
el primer lloc va ser per
Carla Prades i el segon per
Mar Viola. Categoria pollets
primer lloc per Maria Serret,
segon per Blanca Duran i en
masculí el primer lloc per
Aleix Prades.

El Bàsquet Balaguer perd per 102-49
a la pista del líder, el Martinenc
BÀSQUET>>

En la 9a
jornada de lliga per al CB
Balaguer, on no va poder
competir en la seva visita a la
pista de, probablement millor
equip de la categoria. Els locals
del Martinenc, van mostrar la
seva millor cara i van dominar
en tots els aspectes del joc, en
un partit, on el Balaguer no va
tenir cap opció durant els 40
minuts. Passar pàgina i buscar
una victòria a casa, contra un
Ramon Llull que està últim en
la classificació.

Club Bàsquet Balaguer

El Check Systems Balaguer
guanya 0-9 al Tiana i continua
imbatut a la lliga

C.F.S. Check Systems-It’s Only Balaguer

FUTBOL SALA>> Les
balaguerines lideren
la classificació
juntament amb el Teià
i el Ponys
El Check SystemsIt’s Only Balaguer va
guanyar per 0-9 a
domicili al EA Tiana en
un partit molt relaxat, les
balaguerines van poder
fer moltes jugades de
futbol sala ja que el rival
permetia el joc i deixava
molts espais al camp.
Amb un joc ofensiu,
el Balaguer va poder
endur-se còmodament
els 3 punts que el situa a
3a posició empatat amb
el Teià, 2on classificat

i el Ponys F.S. que és el
primer classificat, tots
tres amb 12 punts.
Les balaguerines
porten 4 de 4 partits
guanyats i amb aquesta
victòria reafirmen les
primeres posicions a la
taula classificatòria de la
Lliga nacional Femenina.
Al minut tres de joc
va arribar primer gol i al
descans l’equip balaguerí
ja guanyava de 0-6.
Segona part més
tranquil·la on les noies
entrenades per Dani Utgé
van ampliar el marcador
fins arribar a un 0-9.
Destacar els 4 gols de
la immillorable Carlota
Gregori que amb 17 anys
està realitzant la seva
millor temporada amb el
futbol sala femení.

ESPORTS

40 participants al 28è torneig escolar
d’escacs “Memorial Pijuan”
El passat dissabte 7 de
novembre al casal Lapallavacara es va disputar el
tradicional torneig escolar
d’escacs “Memorial Pijuan”,
aquesta edició ha sigut la
28ena i ha comptat amb 40
joves jugadors de la ciutat
de Balaguer i del Club Escacs Balaguer, entre 7 i 14
anys.
El torneig es va disputar
a 7 rondes de 10 minuts per
jugador i el Club Escacs Balaguer va oferir un esmorzar
a tots els jugadors. L’entrega
de trofeus es va fer dins del
marc dels actes de la Festa
Major, conjuntament amb
l’entrega dels premis de la
XXVIIIena edició del “Premi Donya Encarnació Vilà
i Escoda” a l’escola Àngel
Guimerà, a l’Associació Estel i al Club Escacs Balaguer.
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La Cursa de la Dona es celebra
aquest diumenge 22

El lliurament dels trofeus es va fer dins dels actes
de la Festa Major de Balaguer, juntament amb el
premi Donya Encarnació Vilà i Escoda”

Sortida de la cursa de la Dona de l’any passat

Balaguer acollirà, el
diumenge 22 de novembre, la IV edició de la Cursa de la Dona. La cursa
està organitzada per la
regidoria d’Esports de
l’Ajuntament i el Consell
Comarcal de la Noguera.
La cursa de 5
Trofeu d’Escacs

kilòmetres recorrerà
carrers de Balaguer amb
sortida i arribada a la
Plaça Mercadal, i està
oberta a dones i nenes
de totes les edats. Les
menors de 8 anys hauran
d’anar acompanyades
d’una adulta.
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El Natació Balaguer aconsegueix sis
mínimes pel Campionat de Catalunya
NATACIÓ>> A més
d’aquestes mínimes pel
català, Sara Puigarnau
ha aconseguit el record
en els 200 metres estils
Molt bons resultats en
el trofeu tardor disputat a
la piscina del CN Tàrrega,
competició que serveix per
realitzar les mínimes per
al campionat de Catalunya
que es disputarà a Sabadell
del 5 al 8 de desembre.
Com a millors resultats
infantils destacarem les
mínimes per al campionat
de Catalunya realitzades per

Nedadors balaguerins

la Núria Pallé mínima en els
100, 200, 400 i 100 esquena,
la Laia Palacín en els 100 i
200 lliures. El rècord ha estat
de la Sara Puigarnau en els

200 estils. També bones
marques de l’Ares Perera
que ja té totes les mínimes.
En categoria júnior bons
resultats per l’Emma García.

Presenten un mapa excursionista d’Os
de Balaguer, Avellanes i Santa Linya
La presentació va tenir lloc el passat 13 de
novembre al casal Lapallavacara de Balaguer

Presentació del mapa

El passat divendres dia 13
de novembre va tenir lloc la
presentació del mapa «Os de
Balaguer, Avellanes i Santa
Linya». Es tracta d’un mapa
excursionista que descriu
el territori comprès entre
l’embassament de Canelles,
l’antic poble de Blancafort
i els Masos de Millà al nord
fins al poble d’Os de Balaguer
al sud; i des de Vilanova
de la Sal i Santa Linya a
llevant, fins a la Noguera
Ribagorçana a ponent.
Aquest mapa enllaça per
l’est amb el que es va publicar
l’any passat de la zona de
Sant Llorenç de Montgai i la
serra del Montroig.

Antoni Carulla i Judith Francín
guanyadors de la Cursa del
Sant Crist 2015
Un total de 250
atletes es van aplegar
en una de les proves
amb més tradició del
calendari lleidatà, la
Cursa del Sant Crist de
Balaguer, que enguany
ha arribat a la seva 34a
edició i que, com és
habitual, s’ha celebrat
dins els actes de la Festa
Major del Sant Crist.
Antoni Carulla (Runners
Balaguer) i Judith
Francín (Trail Tarraco)
van ser els guanyadors
de la jornada, en que
enguany no s’hi van
programar ni curses
infantils ni curses de 10
kms.
La prova, sota
l’organització dels
Maratonians del Segre
i de l’Ajuntament de
Balaguer, era puntuable
per a la Lliga Ponent en
aquesta distància.
Així, la cursa es va
desenvolupar sobre un
recorregut únic de 5
kilòmetres pels carrers
de Balaguer, totalment
pla, i per tant molt ràpid.
L’ A j u n t a m e n t i
l’organització van
acordar aquest canvi
de recorregut per tal de
realitzar una cursa més
participativa i oberta a

Cursa del Sant Crist

ATLETISME>> Una
única cursa de 5 kms
va ser molt ràpida i
tècnica per als atletes
participants
tots els públics, i per
altra banda facilitar
als corredors més
experimentats poder
aconseguir millors
marques personals. La
resposta dels atletes va
estar molt bona, ja que
es van cobrir les 250
places disponibles per
l’organització.
En la categoria
masculina, Antoni
Carulla es va imposar
amb facilitat, amb temps
de 15.50. Sergi Hidalgo
(15.58) i Bartolomé
Serrano tercer (16.43).
En dones guanyadora
Judith Francín, amb
un temps de 20.45,
acompanyada per Isabel
Pascual (21.17) i Roser
Xipell (21.25).
Els organitzadors ja
pensen en l’edició de
l’any vinent que serà la
35ena i pensen en fer
passar el recorregut altre
cop pel santuari del Sant
Crist.

OPINIÓ
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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.

Benvolgut amic

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

Desitjant que estigueu
bé de salut tota la família,
puc dir-te que nosaltres
encara no l’hem perduda.
Aquí es fa la vida de cada
dia sense gaires alts i baixos, ja vindran les alteracions siguin de casa o d’Europa que ens tocarà viure
com a pròpies. Però som
un poble vell i sabem adaptar-nos, i certament quan
no en tenim les sabem buscar.
Els polítics catalans,
els nostres, ens estan oferint un llastimós espectacle. Fruit potser d’un Parlament dividit fins al moll de
l’os, i amb una presidenta

que sento haver encertat
en el meu judici en el passat escrit. Els Convergents
defensant el poc que els
hi queda. Amb una CUP
radicalitzada, que amb
tres-cents mil vots, és ama
i senyora d’una possible
majoria, però que no volen
al Mas. I tots uns altres que
no paren de fer de martells
d’una legalitat que d’un
moment a l’altre es despertarà, i farà el darrer cop.
La gent a més dels problemes del cada dia detecten que amb tot aquest
batibull serà molt que no
els toqui el rebre, doncs
la Generalitat no dóna pas

Cap a una solució definitiva?

Josep Maria Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Els darrers 20 anys, la
salut pública ha fet molts
avanços, a pesar que hem
travessat una de les pitjors
crisis econòmiques de la
nostra historia. A Lleida,
s'han ampliat alguns hospitals i sel's ha dotat de noves unitats de tractament
especialitzat, com és el cas
de l'àrea d'addiccions, que
tracta cada any a centenars de persones que estan
enganxades a les drogues.
l'Hospital Santa Ma-

ria és un exemple molt
clar d'hospital amb gestió
eficient i professional de
la nostra demarcació. Fa
poc temps s'ha habilitat
una nova àrea de tractament especialitzat en els
trastorns cognitius com
l'alzheimer i altres deterioraments cognitius, una
cosa molt demandada els
darrers anys.
Les obres de construcció del futur hospital
de Salut Mental de l'orde

testimoni de poder i voler
solucionar problemes, sinó
de crear-los. Amb tota la
feina de crear Estructures
d’Estat i Fulls de Ruta, no
oblidant Inspectors d’Hisenda i Òrgans Consultius,
i les corresponents nòmines pels agraciats, s’han
oblidat de l’administrat. I
els Sr. Mas, en concret vol
sobreviure doncs es creu
que la sort de Catalunya la
té ell sol a les mans. No es
dóna compte de que Catalunya és Eterna. Sense
ésser roja, ni republicana, i
menys revolucionària.
Caldrà preguntar qui
farà de sagristà d’aquesta
missa de somnis; encendre
i apagar els ciris.
De sempre la ficció vol
xuclar de la realitat, i tam-

bé de sempre el somni no
realitzat és el més desitjat.
Amb colors vius, núvols de
visió amable, i estrelles de
tots colors, vermelles, grogues i blanques ens volen
invitar a pensar quantes
en serien de nostres, si
tot aquest deliri es pogués
convertir en realitat. Però,
clar, sempre hi ha un però,
encara no ens hem ficat al
llit per dormir i poder somiar. Per tant hem de ser realistes.
Amic meu, al desencís
de la gent que va escoltant
el soroll de portes que es
tanquen, caldria obrir els
ulls i comprovar que estem
desperts, i que el seny ens
fes reaccionar com cal en
aquestes circumstàncies.
Amb un lideratge que

fa el ridícul pidolant la Presidència de la Generalitat, i
que avui li manca el carisma
per crear una regenerada
fe del poble. Un presumpte líder al que no li queden
llençols per perdre, i que la
seva classe (política) el consideren cremat, sols fa nosa.
Serà una nova persona
amb una nova visió, amb un
nou encaix i una noca manera de encarar el problema,
que pot refer tot el que s’ha
perdut. Suposo que t’has
fixat en quantes vegades
he escrit les paraules nou i
nova. tot el que s’ha vist sols
ha estat un espectacle que a
l’hora de la veritat res val. I
el que viem avui 12/11/15, ni
un cèntim de l’antiga pesseta.
Et desitjo salut.

de Sant Joan de Déu a la
zona d'expansió de Copa
d'Or van a molt bon ritme i
l'estructura de l'edifici, que
compta amb més de dotze mil metres quadrats, ja
està completada.
Vull donar les gràcies
a l'alcalde de Lleida, Àngel
Ros Domingo que ha fet
possible que aquest tema
no s'estanqués.
A Balaguer les coses van
més a poc a poc, sí que és
cert que és una població
més petita però com podreu comprendre el problema existeix en la mateixa
intensitat, i una mostra
que és així és que a la ciutat de Balaguer en qüestió

de pocs anys han obert 4
clíniques privades que ofereixen tractaments psicològics, i/o farmacològics.
També cal dir que tenim
un Centre d'Alta Resolució
de Salut que compta amb
un psiquiatra, i un centre
de dia per a persones amb
TMS.
Finalment volia expressar el meu malestar del
fet que les indústries farmacèutiques i hospitals
d'investigació encara no
compten suport econòmic
suficient per tal de pal·liar
els efectes devastadors
d'aquests trastorns, que
molts d'ells encara estan
catalogats de crònics. Per

dignitat a aquestes persones, crec que les associacions que estan en contacte
amb les institucions, i les
grans elits que controlen el
món, haurien de tenir la voluntat d'avançar cap a una
solució definitiva d'aquests
problemes de salut, ja que
no són pocs qui els pateixen. Estic segur que si les
grans fortunes i les elits
s'ho proposessin, això podria tenir solució definitiva
entre els anys 2020-2025.

------------------------------------------
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La Bibilioteca acull la xerrada “Podem
negociar amb els nostres fills i filles?”
La xerrada va anar a càrrec de la psicòloga Cèlia
Camarasa, el passat dilluns 16 de novembre

Biblioteca Margarida de Montferrat

El passat dilluns 16 de
novembre, la Biblioteca
Margarida de Montferrat va
acollir la xerrada «Podem
negociar amb els nostres
fills i filles?», a càrrec de
Cèlia Camarasa, psicòloga
i psicoterapeuta.
En aquesta xerradataller es va parlar sobre
què vol dir negociar i si
això és positiu en l’educació
dels nens i nenes. Una
sèrie de reflexions sobre els
avantatges i inconvenients
i també sobre quina ha
de ser l’actitud de l’adult
per afavorir la presa de
decisions per part dels nens
i nenes.

L’Esplai La Vall de Vallfogona va
organitzar la Festa de la castanyada
Dins les activitats que es
realitzen durat l’any a l’Esplai La Vall de Vallfogona,
el passat dia 31 d’octubre es
va celebrar la Castanyada i
una escenificació d’acudits
i contarelles per artistes
locals.
Una molt bona
participació a la festa de la
castanyada, que va arrencar
molts somriures de les
actuacions que van oferir
els artistes locals i que els
assistents van gaudir.

Esplai La Vall de Vallfogona

Salut Mental de la Noguera ha
organitzat actes de
sensibilització per la comarca

Xerrada a Camarasa

S’han fet taules
informatives i
conferències a
Camarasa, Bellcaire i
Montgai
Unes 100 persones de
la comarca de la Noguera
han participat durant
els mesos d’octubre i
novembre a diferents
actes de sensibilització
vers la salut mental
que ha organitzat
l’Associació de Salut
Mental de la Noguera a
diverses poblacions de
la comarca.
Els actes es troben
emmarcats dins el
projecte de sensibilització
comunitària de l’entitat.

L’objectiu d’aquests
actes de sensibilització
és contribuir a elevar el
nivell de coneixement
de la població respecte
els problemes de salut
mental.
S’ha donat informació
de prevenció i de recursos
socials existents en
relació als problemes
de salut mental, també
s’ha fet una tasca
de sensibilització a la
població per evitar
l’estigma social que
pateix molta gent
afectada de problemes
de salut mental. Cal tenir
present que l’aïllament
social que pateixen
persones afectades és
una realitat social en la
que tots hi juguem un
paper important.

OCI

La comunitat educativa de l’escola La
Noguera visita el Congost de Mu
L’Ampa de l’Escola La
Noguera de Balaguer va
organitzar una sortida al
Congost de Mu, el passat 4 d’octubre, per reunir
els membres de la seva
comunitat educativa. Els
assistents es van reunir per
poder fer els prop de set
quilòmetres de recorregut,
entre l’anada i la tornada.
Grans i petits van poder
gaudir de magnífiques vistes.
A la tornada els pares
havien preparat una escalivada amb llonganissa
que van servir per fer un
dinar de germanor a Alòs de
Balaguer, en un dels seus
berenadors.
Aquesta es una sortida
que l’escola organitza cada
any a principis de curs.
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El festival Balaguer Music
omple el Teatre Municipal

Sortida habitual al principi del curs escolar
organitzada per l’Associació de Pares i Mares
d’alumnes de l’escola La Noguera

Concert de Balaguer Music al Teatre

Sortida de l’escola La Noguera

El dissabte 14 de
novembre Balaguer Music
va tornar a fer ple en la
tretzena edició del seu
concert Pop Gospel al
Teatre Municipal. Aquest
any va ser una edició
especial ja que celebraven
el llançament del seu nou
àlbum «A todo color!». Un

cd que fa referència a la
vida plena de color, que es
pot viure amb Jesús enmig
d’aquest món amb blanc i
negre. Enguany van gaudir
de la presència d’un invitat
especial, Marcos Martins,
finalista del programa La
Voz, que va cantar amb el
grup.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
----------------------------------ES TRASPASSA cafeteria-restaurant amb
parc infantil. Totalment
condicionat i equipat
per no poder atendre.
Interessats trucar al
telèfon: 625451656.
-----------------------------------ES LLOGA nau nova
de 318 m2+190 m2 pati
exterior al Polígon Industrial Campllong
d e B a l a g u e r. A m b
llum i oficina. Preu:
300 euros/mes. Raó:
662003299.
-----------------------------------OPORTUNITAT, venda de parcel·les aïllades a la millor zona
de Balaguer, al costat
del col·legi Mont-roig,
de 516 m2d’extensió.
Interessats trucar al:
676996765.
-----------------------------------

ES VEN finca de 2 hectàrees al terme de la
Sentiu, a peu de carretera, entre la crta.
d’Andorra i la crta.
d’Agramunt. Raó:
652438252 (tardes).
----------------------------------GRAN NEGOCI en
traspàs. Es traspassa discoteca Beach a
Balaguer. En ple funcionament i alta rendibilitat, per motius personals i nou projecte. Es
deixa en perfecte estat
i preparat per funcionar, amb llicència pubdiscoteca i llicència
terrassa estiu. Raó:
609155640 (Jordi).
-----------------------------------ES LLOGA apartament
a Camarasa, totalment
equipat, a/a, foc a terra,
amb vistes al riu. Raó:
973447752-639920281.
------------------------------------

SE ALQUILA en Balgauer, habitación
amueblada, con
baño propio. Calefacción y wifi. Razón:
645971603.
-----------------------------------TREBALL
----------------------------------SE OFRECE señora
para cuidar gente
mayor o niños. Con
experiencia. Total disponibilidad de horario.
Razón: 632506337.
-----------------------------------ES DONEN classes
particulars i també
repassos de llengua
anglesa per estudiants
que estiguin cursant
Educació Primària,
ESO i Batxillerat. Interessats demanar informació al: 698383277.
-----------------------------------

SE OFRECE chico para
trabajar. Con todos
los carnets de conducir. Mucha experiencia en el sector de la
construcción, granjas y mataderos. Tel.
632831247.
-----------------------------------NATIVA dóna classes
particulars d’anglès.
Amb possibilitat de fer
classes de conversa,
en grups organitzats
o bé fent classes particulars. Interessats
truqueu al telèfon:
650422582.
-----------------------------------ES BUSCA personal
per botiga de roba a
Balaguer. Interessats
enviar Currículum Vitae a l’adreça de correu electrònic següent:
usuarianonim@outlook.es
------------------------------------

VARIS
-----------------------------------SEÑORA MAYTE, videncia y tarot. Alta
magia blanca. Horas
a convenir. Razón:
656826568-609135472.
----------------------------------ES VEN per jubilació,
semiremolc baix tipus
“gondola”, 12 metres,
suspensió pneumàtica, 9 anys, com a nou.
Preu: 7.850 euros. Raó:
662003299.
-----------------------------------I N T E R E S S AT E N
COMPRAR: Joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes, bitllets, postals
i fotos antigues.Raó:
676803205.
-----------------------------------
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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
CONSULTORI MÈDIC
973 438003
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
-------------------------------------------------------------------------

Horari de trens

Farmàcies

Telèfons útils

SORTIDES

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.
CAMARASA
973420200

------------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
PÉREZ TORRES, ROSA M.

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.

LLEIDA
08.30
10.30
14.46
18.39
19.20
21.34

BALAGUER
09.39 (2)
11.09 (4)

LA POBLA
11.00
12.30

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

SORTIDES

ARRIBADES

LLEIDA
07.15 (1)
09.10 (2)
10.40 (4)
17.30 (3)
20.30 (2)

BALAGUER
07.44
09.39
11.09
17.59
20.59

LA POBLA
12.56 (3)
17.30 (4)

BALAGUER
14.16
18.50

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

973586466

------------------------------------------------------------------TRIBÓ ALCOBÉ, M.

ARRIBADES

BALAGUER
08.00 (1)
10.00 (4)
14.16 (3)
18.10 (3)
18.50 (4)
21.05 (2)

973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 19 de novembre
a les 8 de la tarda del 26 de novembre
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 26 de novembre
a les 8 de la tarda del 3 de desembre
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 3 de desembre
a les 8 de la tarda del 10 de desembre
MARCH

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

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.55
“
20.23
“
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
“
09.10
“
09.15
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.10
“
13.30
“
14.45
“
15.15
“
15.18
“
17.30
“
17.51
“
18.00
“
19.10
“
19.21
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
12.00
ALBESA
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.35
SOLSONA
16.35
“

CALENDARI
dill. a dissb.
diari
disb. i diumg.
de dill. a div.
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.
dissabte
de dill. a div.
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
dissabte
de dill. a div.
diumenges
diari
diari
disbts. mercat
diari
de dill. a div.
divendres
diari
de dill. a div.
dill., dima., dij., div.
divendres

SORT.
19.00
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
08.25
11.00
12.45
15.15

DESTINACIÓ
CALENDARI
UAB BELLATERRA diumenges lectius
ESTERRI D’ÀNEU
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 div.
“
de dill. a div.
“
diari
“
diari
“
de dill. a div.
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
dissabtes
“
dissabtes
“
de dill. a div. feiners

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

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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