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Amb el suport de

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

Segons fonts ben informades, sembla ser, que
tornarà al balcó de l’Ajuntament de Balaguer la bandera que, segons l’anterior
govern de CIU, es va treure
per motius de “manca d’espai”. Aquestes mateixes
fonts esmentades apunten

El passat divendres 27 novembre tornà a Espanya el
Black Friday, el dia de les ofertes més importat dels EUA
que cada any va veient com més empreses s’adhereixen
i rebaixen centenars de productes en el que ja suposa el
tret de sortida per a la campanya nadalenca.
El dia següent al Dia d’Acció de Gràcies, que se
celebra l’últim dijous de cada novembre, s’ha convertit
en una data assenyalada per a milers de persones per
la quantitat d’ofertes que empreses com El Corte Inglés,
Media Markt, Fnac o Mango llancen al mercat per atreure
amb les rebaixes més fortes de l’any, al consumidor.
A Espanya, aquest divendres és una mica peculiar, ja
que es fa una barreja entre el Black Friday i el Cibermonday
i la majoria de comerços ofereixen descomptes durant
diversos dies, entre divendres i dilluns. Alguns comerços,
fins i tot, amplien les seves ofertes durant tota la setmana.
Compradors nord-americans van abarrotar les
botigues per aprofitar els descomptes que ofereix el Black
Friday. Els mitjans de comunicació van fer-se un important
ressò de la jornada. Mentre uns van publicar vídeos de
la bogeria que es vivia per obtenir els productes, altres
van criticar el consumisme que aquesta data tan popular
celebra.
A Espanya, tot i que la bogeria no ha estat tan gran
com als Estats Units, segurament perquè la crisi encara
ofega molts compradors a finals de mes, s’ha anat
incorporant en els darrers anys aquest cita amb les
grans àrees comercials i també poc a poc amb els petits
comerços que es veuen obligats a entrar-hi per allò de la
competència. Segurament ens agradarà més la campanya
de l’Associació 2021 que ens ofereix un somriure i una
ajuda pels més necessitats.

que es col·locarà, de nou,
per “imperatiu legal”. Durant aquests darrers anys, la
legalitat vigent ja ho imposava i no se’n va fer cas. Ara,
s’apunta que la raó del canvi
és pel seguit de pressions
externes i possibles sancions provinents de l’Administració central. Aquest fet,
però, porta a l’humil ciutadà
formular-se preguntes com:
¿les pressions no podrien ser
també internes, vist l’amal-

gama de persones i de forces que conformen l’actual
equip de govern? Si quan hi
onejava, els regidors d’ERC
no eren presents al balcó, el
dia del Sant Crist, durant la
ballada de gegants, què faran l’any vinent? Aquesta és
la manera de ser coherents
amb l’adhesió a la moció de
desobediència aprovada, el
9-N, pel Parlament de Catalunya? Ah, “i l’europea”... Què
passarà amb l’europea?...
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Balaguer reviurà una nova edició de la Fira
Mercat de Santa Llúcia, el 5 de desembre
Més de cent parades
estaran pels carrers i
places del Centre
Històric de la capital de
la Noguera
El dissabte dia 5 de desembre, el centre Històric de
la ciutat acollirà un centenar
de parades per tal de donar
la benvinguda al Nadal.
Tot ja és a punt per tal
de celebrar, un any més,
una de les fires amb més
història i tradició de la ciutat
de Balaguer: es tracta de la
Fira Mercat de Santa Llúcia,
un mercat nadalenc que
aplegarà unes 100 parades,
en un circuit pels principals
carrers del centre Històric:
el carrer d’Avall, la plaça
de Sant Jaume, el carrer
de l’Escala, plaça del Pou,
carrer Major i porxos de
la plaça del Mercadal que

Fira de Santa Llúcia

enllacen els dos carrers
comercials.
Com ja és habitual,
dins el marc de la Fira
s’organitzen activitats
paral·leles, enguany
recuperant la participació
del col·lectiu Mà Oberta amb
la ja tradicional Operació
Moneda que tindrà lloc a les
9.30 h.
Seguint amb la línia

Paradistes a la fira de Santa Llúcia

de recuperar la plaça del
Pou com un espai dinàmic
on s’hi feia el mercat de
l’aviram seguirem tenint
animalets i altres parades
de productes i objectes de
regal.
Una altre espai important
que s’aplegarà en la mateixa
plaça serà una mostra del
Mercat de la Terra, organitzat
per Slow Food i que cada
dissabte al matí hi són
presents. Mercat on s’hi pot
trobar productes artesans,
naturals... com pa fet amb
forn de llenya, formatges de
cabra, i una mostra de les
cultures trobades.
També i sota el lema
«Recuperem les tradicions»
enguany tindrem
l’oportunitat que els nens
i nenes, i també els grans,
puguin conèixer part de la
nostra història, de primera
mà.

El Patge Reial recollirà les
primeres cartes dels nens i
nenes per als Reis Mags
El patge reial com ja
és habitual en aquesta
Fira de Nadal ens visitarà
en horari de matí i tarda i
començarà a recollir les
primeres cartes als reis
Mags. I també tindrà un
lloc especial per rebre els
infants a la plaça del Pou.
Paral·lelament, es farà
un taller infantil conduït
per l’Associació Joves de
Balaguer “Tens un bon
desig per aquest Nadal?
Atansa’t a la plaça del
Pou i troba l’Arbre dels
Desitjos”. En aquest taller
podràs engalanar l’arbre
amb els teus somnis.
Adreçat als infants.
I com a acte de cloenda
d’aquesta fira, i dirigit
per als infants a partir de
les 18.00 h la companyia
Plàstics ens delectarà

Animals a la Plaça del Pou

La Companyia
Plàstics tancarà la
Fira actuant pel
recinte a partir de les
18 hores
amb una cercavila infantil
amb cantada de nadales
recorrent tot el mercat i
fent gaudir grans i petits.
Cal recordar que en
aquesta fira hi trobareu
tot allò per preparar les
festes que s’acosten: les
tradicionals parades de
productes nadalencs:
arbres, flors de Nadal,
figures del pessebre, i els
alimentaris artesans que
no poden faltar en una
taula, com són els torrons,
el cava, el vi, el formatge,
l’embotit ....

BALAGUER

Balaguer torna a programar multitud
d’actes per recaptar fons per la Marató

Actes de la Marató de l’any passat

Durant tot el mes de desembre s’aniran fent
diferents actes per recaptar diners per la Marató
Durant el mes de desembre, Balaguer acollirà
diferents actes i activitats,
totes en col·laborció amb la
Marató de TV3, que enguany
tracta sobre la Diabetis i
l’obesitat. Molts actes són
previs al dia 13, així com una
ballada de country, venta
de manualitats, ventes de
ventalls pai pai i estels, recaptant amb una guardiola
solidària, penjant estels al
llarg del Passeig de l’Estació
i la Plaça Mercadal. També
un repte Guiness, on el Mestre Tallador de Pernil Pérez
Martín, tallarà tot un pernil
i la seva reconstrucció tall
a tall, on es vendran tiquets

també per col·laborar. Venta
de productes saludables,
xerrades sobre la Diabetes
i obesitat amb sorteigs de
lots, pedalades amb bicicletes estàtiques, una flashglobing, mostra d’arts marcials,
spining, masterclass d’aeròbic, tastos d’estèvia, classes
per fer exercici en família,
proves per analitzar els nivells de glucosa a la sang
i detecció d’obesitat amb
l’índex de massa corporal,
manualitats de Nadal, audicions musicals i concerts...
Activitats es duran a terme
dies abans del diumenge
dia 13, on escolars, associacions, Ampes, empreses

de Balaguer, es volquen per
posar el seu granet d’arena i
col·laborar en la Marató, fent
petits actes molt importants
que sumen en la recaptació
final.
Ja el diumenge dia 13,
ja de bon matí, a partir de
les 10.30 els voluntaris començaran els actes, amb la
presa de glucosa a la sang i
la pressió, venta de pomes,
retallables dels gegantons,
penjada d’estels, passejades amb carrets, tastets de
menjars medievals, venta de
sabons artesans, inflables,
contes, una xocolatada,
cuina de braves, tallers de
conèixer el teu cos, ballades
de country, una flashmob...
També el dissabte 19, el
teatre acollirà una representació artística de diferents
grups i entitats de la ciutat.
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“Regala Art per Nadal”, una
interessant proposta de
l’Associació Cultural d’Art 4
L’ A s s o c i a c i ó
Cultural Grup d’Art4
presenta per primera
vegada a Balaguer
noves manifestacions
artístiques com ara
les cristal·litzacions
d’Antònia Palau, els
d ib u ix o s d e t ècn ica
japonesa de Natalya
Domanova i les
escultures de ferro de
Víctor Pedra.
L’ e x p o s i c i ó
anomenada “Regala Art
per Nadal” s’inaugurarà
el proper 16 de desembre
a partir de les vuit del
vespre a la sala de la
plaça Mercadal, 46
(baixos de Cal Portella).

Les tècniques del
Centre van donar a
conéixer les activitats
i propostes didàctiques
D’aquesta manera
l’associació dóna
l’oportunitat de ser
original en els regals
propis d’aquestes
dates. 		
L’ e x p o s i c i ó e s t a r à
oberta al públic tots els
divendres i dissabtes
de 6 a 9 del vespre i els
diumenges i festius de
12 a 2 del migdia.

Grup d’Art 4Una de les obres de l’exposició
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Cursos de coneixements laborals
bàsics per a persones nouvingudes
Es van iniciar el passat
15 de novembre, tots els
diumenges fins al proper
13 de desembre al
Consell Comarcal
Des de l’Àrea de Serveis
Socials del Consell Comarcal
de la Noguera, a través
del Pla Local d’Inclusió
Social i el Servei d’Atenció
a l’Immigrant, es van
iniciar el passat dia 15 de
novembre dos cursos sobre
coneixements laborals bàsics
per a persones nouvingudes,
donant informació i habilitats
per potenciar la possibilitat
d’adaptació al nostre país.

Curs sobre coneixements laborals bàsics

Els cursos s’imparteixen
en diumenge fins al 13
de desembre, a la sala
Maria Rúbies del Consell
Comarcal, en horari de matí
el primer grup i de tarda el

segon. Aquesta formació
és totalment gratuïta i
està adreçada a totes les
persones que vulguin
adquirir més coneixements
entorn aquesta matèria.

El CEI acollirà els primers emprenedors
a principis del proper any 2016
A finals de novembre es va convocar el concurs per
cobrir la plaça de gestor del centre emprenedor

CEI

D’aquí a menys de dos
mesos es podrien instal·lar
al CEI de Balaguer els
primers emprenedors,
segons va anunciar l’alcalde
de Balaguer, Jordi Ignasi
Vidal. La majoria de les
persones interessades en
instal·lar-s’hi són la ciutat.
La passada setmana
es convocà el concurs per
optar a la plaça de gestió
del CEI, un espai destinat a
les persones emprenedores
que volen engegar una
activitat empresarial o
de treball autònom en un
entorn que afavoreixi el seu
desenvolupament.

El proper dia 17, es farà la
VI Jornada d’actualització de
cures pal·liatives
L’Hospital Hestia
Balaguer, organitza el
proper dimarts dia 17, a
la Sala d’Actes de l’Ajuntament, la VI Jornada
d’actualització de cures
pal·liatives. Aquestes
jornades estan adreçades a tots els professionals d’atenció directa a
pacients en situació de
final de vida així com
estudiants de medicina
i infermeria o també als
interessats en el tema
o que puguin viure una
situació similar.
L’objectiu de la jornada és conèixer i aprofundir en el coneixement de
les persones amb malalties en situació de final
de vida dins del marc
de les cures pal·liatives.
Millorar la qualitat de

La jornada es farà
a la sala d’actes de
l’ajuntament pel mati
amb diferents
professionals
l’atenció al final de la
vida dels pacients en
situació de fi de vida.
Facilitar l’adaptació a
la situació de deteriorament, dependència i
progressió de la malaltia
que es plantejarà durant
el procés de fi de vida.
La presentació es
farà ales 9 del matí,
es composarà per dos
conferències i s’acabarà
amb una taula rodona
abordant els diferents
aspectes del dolor difícil.

L’Hospital Hestia Balaguer organitza la jornada

B A L A G U E R <<

Acaba la fase de neteja i pintat de les
façanes del Centre històric de Balaguer
Ja s’han donat per finalitzades les obres de restauració de les façanes del centre històric. Durant aquest
any 2015 s’hauran reparat
un total de 93 façanes.
Es preveu que a mitjans
de març de 2016 es tornin
a iniciar els treballs de
restauració de les façanes
d el c e nt r e hi s t ò r i c d e
Balaguer amb l’objectiu
de reparar les façanes del
C/ Barrinou, C/ Botera,
Plaça de la Reguereta i C/
Escala, finalitzant també
el C/ Miracle que no s’ha
acabat en aquesta darrera
fase d’obres.
En aquesta propera fase
es preveu que es realitzaran
unes 70 façanes més. -així
doncs, en total s’hauran
reparat un Total de 339
façanes.

Es preveu que a partir del proper mes de març
s’iniciï una nova fase per acabar de pintar alguns
carrers com el Barrinou, Botera, Reguereta i Escala

Façanes del carrer Miracle

Reparen l’estructura del dipòsit
d’aigua potable del barri del Secà
Les obres es van fer amb celeritat des del passat 24
de novembre, per tal de millorar l’estanquitzat i millorar les instal·lacions i el sistema de cloració

Diposit del Secà

D’altra banda, el dimarts 24 de novembre, van
iniciar-se les obres de restauració del dipòsit d’aigua
potable del Secà. Les obres
consisteixen en la reparació estructural, millora de
l’estanquitzat i millorar les
instal·lacions i el sistema
de cloració del dipòsit.
Durant els treballs es
va procedir a realitzar la
separació física dels dos
vasos que existeixen en l’actual dipòsit. Per a realitzar
aquest tasques es va buidar
el dipòsit fins a un 30% de la
seva capacitat.
Durant les obres es
va efectuar algun tall del
subministrament d’aigua
potable en la zona del Secà,
en la zona del Erals i també
al barri del Firal durant el
mateix dimarts.

L’Ajuntament arranja un total
de quatre camins del terme
municipal de Balaguer
El passat dilluns 23
de novembre, van iniciar-se les obres de reparació de quatre camins
del terme municipal de
Balaguer. Els camins a
reparar són els següents:
Camí de la Garriga,
amb una longitud de
camí a reparar de 1.840
metres i un pressupost
de 38.707,30€.
El Camí del barranc
del rucs amb una longitud
de camí a reparar de 600
metres i un pressupost
de 10.241,03€.
El Camí de la primera
Marrada ( Tram Ctra. C-12
fins a la finca Pàmies),
amb una longitud de
camí a reparar de 615
metres i un pressupost
de 9.703,14€.
Per últim el Camí
del pla del casat, amb
una longitud de camí a
reparar de 995 metres
i un pressupost de
15.559,85€.

Camí del barranc dels Rucs

El pressupost de les
obres suma un total
de 72.000 euros
subvencionats per
l’Agència de Residus
La intervenció
consisteix en la reparació
dels camins mitjançant
el sanejament i
reparació de la base
d’explanada del camí i
la posterior estesa d’una
capa de paviment amb la
utilització d’àrid reciclat
procedent de la gestió de
residus d’obra.
Aquesta intervenció
està subvencionada per
l’Agència de residus de
Catalunya i es té previst
la utilització de 4.950m3
d’àrid reciclat.
La durada de les
obres era d’uns 10 dies i
estava previst el seu final
per finals de mes.
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Àger celebra la seva Fira artesana amb
un centenar d’expositors artesans
Durant tot el matí del
diumenge hi haurà
activitats i visites
guiades per al públic
assistent a la Fira
Àger celebrarà el proper
diumenge 6 de desembre,
una nova edició de la seva
Fira artesana.
Enguany arriba a la seva
XIX edició, amb la plena
ocupació d’expositors de
tots aquells elements artesans, bàsicament alimentaris, però també ornaments
de Nadal i tot tipus de productes dels artesans vinguts d’arreu de Catalunya,
de cara a les properes festes
nadalenques.

Fira d’Àger

Fira d’Àger

La Fira d’Àger obrirà
les seves portes al públic a
partir de les 10 del matí, i
a partir de les onze tindrà
lloc la inauguració oficial
de la Fira amb l’assistència
de les autoritats locals i

comarcals.
A partir de les 11,30
hores del matí hi haurà un
taller de circ amb la companyia Desastrosus Cirkus
amb un gran inflable a la
placeta dels jubilats.
A partir de les 12,30 hores, els bastoners de Balaguer faran un recorregut pel
recinte firal, des de l’inici de
la fira fins a la Plaça de la
vila.
Durant tot el matí a la
Plaça major hi haurà la
Mostra d’Oficis artesans,
amb la presència del cisteller, el terrissaire, el picapedrer, l’escloper, un ebenista
artístic, entre altres.
La fira tancarà les seves
portes a partir de les 3 de la
tarda.

Mostra d’Oficis Artesans,
visites a la farmàcia
Montardit i a la Col·legiata
Els milers de visitants
que cada any assisteixen
a la seva cita amb la Fira
artesana d’Àger, durant tot
el matí, podran visitar l’antiga farmàcia Montardit,
així com gaudir de la Mostra d’antics oficis artesans
que com cada any es celebrarà als carrers i places
de la població, mostrant
les feines que avui dia casi
estan perdudes i que poca
gent encara fa, i podent
veure-ho amb directe.
També cal recordar

El picapedrer

A més de la Fira, es
una bona ocasió per
conèixer alguns dels
antics oficis de les
nostres comarques
que des de les 11 i fins
a les 14 hores, els visitants podran visitar la Col·
legiata d’Àger, amb una
Jornada de Portes Obertes, i amb visites guiades
al monument.

COMARCA

Els actes culturals de la Fira es
celebraran el dissabte 5 de desembre

Os de Balaguer va acollir una
nova edició de la Fira de les
Aspres del Montsec
Os de Balaguer va
acollir el passat 22 de novembre, la sisena edició
de la Fira dels Artesans de
les Aspres del Montsec,
una fira artesanal i de
proximitat que va comptar
amb una trentena d’artesans de la població i
de la comarca de la Noguera, amb productors
d’oli, formatges, torrons

Er Taqueta

Er Taqueta de Luxe serà el grup que amenitzarà la
vetllada del dissbate a la nit amb la seva rumba
Els actes de la Fira artesanal d’Àger que organitza
l’Ajuntament conjuntament
amb la Comissió de festes,
ja començaran el dissabte, 5
de desembre, a partir de les
18,30 h. al local social, amb
el Kabaret literari, “vetllada
poètica del porcell”, un acte
conduit per Carles Sanuy i
que gaudirà de la presència
de diferents poetes, on es
retrà homenatge a Francesc
Garriga, gran admirador de

la Vall d’Àger.
Acabarà l’acte amb el
grup Er Taqueta de Luxe,
que farà ballar i cantar a
tots els presents amb molta rumba i garrotins, i en
acabar aquesta sessió musical, continuarà la festa
amb gresca i música, tot
organitzat per la Comissió
de Festes d’Àger.
Ja fa anys que es fan
actes paral·lels a la fira del
diumenge, començant el

dia abans així com també,
un any més la Fira acull la
Mostra d’antics oficis artesans amb la presència de
diferents artesans vinguts
d’arreu de la geografia catalana i que encara mantenen
vius aquells oficis que han
desaparegut o estan en
perill d’extinció.
Tots ells mostraran el
seu art a la Plaça Major
durant tot el matí d’aquest
diumenge 6 de desembre,
durant la Fira Artesana, així
com les visites a la Farmàcia Montardit i també a la
Col·legiata.
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Fira de Les Aspres

i mel, embotits, a més
dels productes turístics i
artesanals locals.
Els visitants també van
poder participar de les visites guiades al Castell d’Os,
que acull el Museu de la
Campana, i participar en la
cercavila pels carrers amb
els gegants i els grallers de
la localitat, o passejar en
poni.
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Excursió a la Matarranya organitzada pel
Patronat de Sant Miquel de Tartareu
El passat dimarts dia 17
de novembre el Patronat de
Sant Miquel de Tartareu va
organitzar una excursió a
la comarca del Matarraña
que va comptar amb la participació d’un grup d’unes
50 persones veïns dels pobles de Tartareu, Les Avellanes, Santa Linya, Os de
Balaguer i Balaguer.
Van realitzar una sortida cultural visitant els
pobles de La Fresneda,
Fuentespalda,
Valderrobles i Calaceite amb visites
guiades molt amenes i explicacions històriques i de

Tot el que es recapti
durant els tres dies
anirà integrament
per la Marató de TV3
d’enguany

Excursió a la Matarranya

les vivències diàries de la
zona.
La jornada va ser molt

valorada pels participants
a l’excursió que van gaudir
molt tot el dia.

Camarasa ofereix un emotiu comiat al
seu rector, Mossèn Marià Vergé
Després de deu anys, la població lliura una placa
commemorativa en agraïment a la seva tasca pastoral

Homenatge a Mossèn Marià a Camarasa

El dia passat diumenge
1 de novembre, va tenir lloc
a la població de Camarasa

Torna la màgia dels playmobils
al ClickAlgerri els dies 6,7 i 8
de desembre

el comiat del rector que ha
regit la parròquia durant
aquests últims 10 anys,

m o s s è n M a r i à Ve r g é
Orobitg.
Es va concelebrar una
missa en què va estar
acompanyat del nou rector
mossèn Alfons Velàsquez
i el pare Elkin Guevara de
l’arquebisbat de Bogotà,
va tenir també el suport
d’Antoni Baldomar que va
ser ordenat diaca el passat
22 de novembre.
La cerimònia de comiat
va ser molt emotiva,
l’Ajuntament en nom de
tota la població va lliurar
a Mossèn Marià una
placa commemorativa en
agraïment a la seva tasca
pastoral que ha fet durant
aquest llarg període i que
la població de Camarasa li
ha agraït molt.

Un any més, Algerri
reunirà centenars de
playmobils vinguts d’arreu
de Catalunya per tal
d’unir-se a l’exposició de
playmobils més solidària:
ClickAlgerri per la Marató
2015.
Després de recaptar
més de 2.000 euros l’any
passat i passar a veure-ho
prop de 1.500 persones,

ClickAlgerri

aquest any es celebrarà el
5è aniversari, que ja és un
clàssic en aquestes dates.
Com a principals
novetats, aquest any es
presenta un concurs de
diorames obert a tothom,
xerrades sobre alimentació
i obesitat, tallers.... i moltes
sorpreses noves!!!
Tots els beneficis
recaptats en els diferents
concursos i sortejos
de material playmobil
donat pels diferents
col·laboradors, aniran
íntegrament destinats a
la Marató de TV3, que
aquest any, en la seva
24ena edició, tracta sobre
la diabetis i la obesitat.

PUBLICITAT
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L’artista Xema farà de Pare Noel pel
programa del Club Super 3 de TV3
El programa s’emetrà els dies previs a Nadal en les
franges habituals en que s’emet el programa

Xema vestit de Pare Noel pel programa dels supers

El polifacètic artista
lleidatà Xema, formarà part
de l’elenc d’actors de TV3,
interpretant el paper de Pare
Noel pel mític programa Club
Super- 3, un dels pioners i
més veterans de la televisió
catalana.
Es tracta d’un Pare Noel
una mica especial, que es veu
en un gran embolic producte
d’una confusió derivada de la
petició de regals dels nens en
tan assenyalades dates.
Les emissions estan
previstes pels dies previs al
Nadal en les franges horàries
que habitualment s’emet
l’espai dins de la programació
de la cadena.

El Consell incorpora 13 persones
aturades al programa Treball i Formació
El Consell Comarcal ha
incorporat durant el mes
de novembre un total de 13
persones, dins el Programa
Treball i Formació, convocatòria 2015, per a persones
aturades, prioritzant les persones de 45 anys o més que
han exhaurit la prestació
per desocupació i/o subsidi.
Un total de 13 persones
que compleixen els requisits
combinaran durant sis
mesos treballs de caràcter
públic i d’interès social.

Participants al programa d’inserció

Creu Roja de la Noguera inicia
una nova campanya de Avis i
Àvies Solidaris

Campanya nadalenca Avis i Àvies solidàries

Les residències
participants són les
de Balaguer, Os, Àger,
Cabanabona, Artesa
de Segre i Ponts
C r e u Ro j a d e l a
Noguera inicia la XII edició
del projecte “Avis i Àvies
solidaris” i dóna el tret
de sortida a 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 a la
campanya de Reis “Cap
nen sense joguina”.
El projecte compta
amb la participació de

totes les residències de
la comarca, així com de
l’oficina comarcal de la
Creu Roja a la Noguera.
El projecte de l’entitat
de la Noguera es basa
amb vendre, en diversos
mercats de la comarca,
diferents objectes
artesanals elaborats
pels avis i àvies de les
residències geriàtriques.
A partir del diumenge
22 de novembre, es posaran
a la venta els productes 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. En la
passada campanya, es van
atendre 206 infants d’arreu
de la comarca, gràcies a
aquesta iniciativa.

PUBLICITAT
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
El último tren a la zona verde
Autor: Paul Theroux
Gènere: Novel·la

Fa una dècada, Paul
Theroux narrava el seu
èpic viatge per terra des
de El Caire fins a Ciutat del
Cap, i ens oferia una visió
privilegiada de l’Àfrica moderna. Ara retorna per descobrir com ha canviat, en
tots aquests anys, el seu
estimat continent africà.
Entre townships i safaris a
llom d’elefant, entre paradisos naturals, tradicions
perdudes i zones devastades per la guerra i l’avarícia desmesurada dels
seus governants, l’autor
parteix de Ciutat del Cap,
es dirigeix al nord a través
de Sud-Àfrica i Namíbia, i
s’endinsa a Angola per trobar-se amb un entorn cada
cop més apartat de les rutes turístiques. Utilitza una
prosa descriptiva, absorbent i plena de detalls.

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

Aquesta novel·la ens
descobreix un dels personatges més foscos de
la història de Catalunya:
Nicolau Eimeric (13201399), inquisidor general
de la Corona catalanoaragonesa, i ho fa a través
d’un relat que permet endinsar-nos en un convuls
segle XIV en què les persecucions i execucions
públiques de jueus, bruixes i heretges eren moneda corrent. Després d’un
amor de joventut acabat
tràgicament, Eimeric decideix iniciar una llarga i
ambiciosa trajectòria que
després de Girona el porta a París, Avinyó, Roma
i Barcelona, sempre amb
el bagatge de la traïció i
la violència com un teló
de fons permanent en la
seva vida.

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

El gran inquisidor
Autor: Miquel Fañanàs
Gènere: Novel·la hist.

L’impostor
Autor: Pep Albanell
Gènere: Juvenil (+10)

Fa anys que es va publicar el primer llibre de
Joles Sennell. Des del
principi, es va saber que
un nom i un cognom tan
inusuals eren el pseudònim amb què Pep Albanell publicava els seus
llibres infantils, assistia
a programes de ràdio i
televisió i visitava escoles
quan se li demanava.
Ha arribat, però, l’hora
d’explicar la veritat: els
llibres d’en Joles Sennell
no els ha escrit en Pep Albanell. Tots aquests anys
ha actuat com un impostor, i aquest llibre en descobreix tots els secrets
més ben guardats fins
ara. Un text deliciós on
explica la seva trajectòria
literària al costat de Joles
Sennell, un petit follet folletus scriptorum.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Temps i res
Conec un home que conta
que és temerari dir sempre.
Té raó.
Sempre, no existeix.
Significa tantes coses,
que com ens passa amb el temps,
o la paraula infinit,
no són més que belles notes
que ni de lluny digerim.
Cants de sirena són
que mai no podem entendre,
com tampoc aquest mot mai,
que en el fons ningú no entén,
com no s’entén el mot sempre.
Necessitem per entendre,
que les coses tinguin límits.
Que puguin ser mesurades,
diferents i ben tangibles,
no pas com quan diem res
o ens atrevim a dir mai.
Som tan summament finits,
que ens és l’infinit quimera
i del tot incomprensible,
encara que ens sembli entendre’l.
Què és el que sempre és?

C U LT U R A

L’Escola Vedruna celebra el DOMUND
per recaptar fons per un projecte social

Lliurament del taló a la Parròquia, per la campanya del Domund

L’Escola Vedruna Balaguer va dur a terme, durant
el passat mes d’octubre,
un seguit d’activitats per
sensibilitzar la comunitat
educativa del centre de la
necessitat de ser solidaris
amb persones que viuen
realitats molt diferents a la
nostra.
Enguany el projecte endegat per la fundació VIC és
a Bardipada, un poble situat
al bosc, a uns 70 quilòmetres
de Bombai, al districte de
Tapi, a l’estat de Gujarat, a
l’Índia. El projecte va adreçat
a les dones de 26 tribus.
Els dies 21, 22 i 23
d’octubre, tingué lloc
l’esperat festival del
Domund, enguany sota
el títol “El cas Vedruna”,

uns detectius resolgueren
un delicte que es produí
en una festa, amenitzada
amb els diferents balls i
melodies. Per segon any
consecutiu, dijous, es van fer
dues representacions. Una,
al vespre; i l’altra, a la nit.
En totes hi va haver un ple
absolut en la sala d’actes de
l’escola.
Com a cloenda, el dia
26 d’octubre, els nivells
educatius del cicle superior
d’EP, d’ESO i de Batxillerat
van assistir a l’eucaristia
del Domund. Va ser una
celebració molt participativa
i el grup musical de l’escola
va acompanyar els diferents
cants.
El total de la recaptació
d’enguany va ser per una

banda 1.322 euros provinents
de la postulació i que es
lliuraran a la Parròquia, per
la campanya general del
Domund del bisbat d’Urgell
i per l’altra, 6.400 euros
quantitat corresponent a
les entrades del festival, la
qual s’atorgarà a la Fundació
VIC i anirà íntegrament
destinada per a Bardipada.
L’ e s c o l a a g r a e i x
l’esforç de les famílies,
que en aquests moments
tan difícils, s’esforcen
i col·laboren en causes
solidàries.
De cara al dia 14, dins
el mar del 50è aniversari,
l’escola ha organitzat una
conferència a càrrec del
pedagog Daniel Gabarró a
les 20.30 h.
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Exposició “Els sòls i la
biodiversitat forestal” a
l’Ajuntament de Balaguer
En el marc de la 20a
Setmana de la Ciència,
organitzada pel Centre
de Recursos Pedagògics
de la Noguera, el 18 de
novembre, l’alcalde de
Balaguer, Jordi Ignasi
Vidal va inaugurar
l’exposició « Els sòls i la
biodiversitat forestal» a
la Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament.
Amb motiu de l’Any
Internacional dels
Sòls 2015, proclamat
per la Organització de
les Nacions Unides a
proposta de la FAO,
diverses entitats
científiques i culturals,
entre elles l’Institut
d’Estudis Catalans,
han endegat un
conjunt d’activitats
per sensibilitzar a

Dins dels actes de la
Setmana de la Ciència
en motiu de l’Any
Internacional dels
Sòls 2015
la població de la
importància de preservar
aquest recurs natural
que cal protegir en front
el risc de degradació
derivat de determinades
activitats humanes que
malmeten el seu estat.
Aquesta exposició
estava adreçada a
l’alumnat que cursi
estudis d’ESO i
Batxillerat, és un
dels recursos oferts
pel Departament
d’Ensenyament.

Exposició a la sala d’actes de l’ajuntament
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El Teatre programa l’obra “Terra Baixa”,
substituint “Legionaria” el dia 13
Terra Baixa interpretada per Lluís Homar, guanyador
de 4 premis Butaca, entre ells al millor actor

Lluís Homar

Pe r m o t i u s a l i e n s
a la voluntat del Teatre
Municipal de Balaguer,
informa que l’obra de
Teatre «Legionaria» amb
l’actriu Maria Barranco que
havia de representar-se el
diumenge 13 de desembre
a les 20h, se suspèn arran
d’una lesió al peu de l’actriu
malaguenya que l’obligarà
passar per quiròfan.
Al seu lloc, es
representarà el mateix dia
però a les 18,30 h. l’obra de
teatre “Terra Baixa” amb
l’actor Lluís Homar, que
recentment ha guanyat 4
premis Butaca, entre ells,
al millor actor de l’any.

Extreballadors d’Inpacsa, es reuneixen
després de 22 anys del seu tancament
El passat dissabte 21 de
novembre es va fer una trobada d’extreballadors d’Inpacsa,
després de 22 anys del seu
tancament, l’any 1992.
La trobada va reunir més
d’un centenar d’extreballadors
que es van aplegar en un restaurant de la comarca, on van
fer un dinar que va servir per
retrobar-se després de molts
anys. Els extreballadors de la
fàbrica paperera Inpacsa, van
decidir de repetir l’experiència
de la trobada, i fer-la anual.

Trobada d’ex-treballadors d’Inpacsa

Nova fitxa de Retalls d’Art:
“El modernisme funerari al
cementiri de Balaguer”

Visita al Cementiri

En el decurs de la
visita guiada anual
que el Museu de la
Noguera ofereix al
voltant de Tots Sants
El passat diumenge
dia 29 de novembre es
va presentar la fitxa “El
modernisme funerari al
cementiri de Balaguer”.
Es tracta de la setena fitxa
del col·leccionable Retalls
d’art sobre el patrimoni
artístic de Balaguer.
En aquest cas, la fitxa
és un recull de les tombes
modernistes que hi ha al
cementiri vell de la ciutat.
La presentació de la fitxa
es va fer en el marc d’una
visita guiada al cementiri

vell de Balaguer a càrrec
de tècniques del Museu
de la Noguera i que va
ser seguida per una
vuitantena de persones.
També aquest any
han visitat el cementiri
vell de la capital de la
Noguera els alumnes
de l’Institut Ciutat de
Balaguer, una activitat
que han vinculat a
l’assignatura Història
de la religió i que també
va ser guiada per les
tècniques del Museu.
L’elaboració de la
fitxa “El modernisme
funerari al cementiri
de Balaguer” ha anat
a càrrec de la també
tècnica del Museu,
Mireia Subirada, que és
qui ha fet tota la recerca
sobre aquestes tombes.

C U LT U R A

Actes a Balaguer per l’eliminació de la
violència envers les dones
Amb un acte institucional organitzat conjuntament
amb l’Ajuntament, el Consell Comarcal de la
Noguera i l’Institut Català de les Dones

Actuació de l’Aula Municipal de Dansa

Balaguer va acollir el
25 de novembre un acte
institucional a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament,
per commemorar el
Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència
envers les Dones.
Després de la
presentació de l’acte
a càrrec de l’Alcalde de
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal
i de Concepció Cañadell,
Presidenta del Consell
Comarcal de la Noguera, es
va llegir el manifest per part
de dos joves i es va fer un
recital de poemes a càrrec
d’actrius del grup Crisi
Perpètua amb coreografia
de l’Aula Municipal de
Dansa de Balaguer. Així
com la Cursa de la Dona
celebrada el diumenge 22
de novembre.
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L’Institut Almatà donà suport
a les víctimes del 14N de Paris

Minut de silenci a l’Institut Almatà

Tot l’alumnat, professorat i personal de
l’Institut Almatà de la
capital de la Noguera, es
van sumar a les mostres
de suport a la ciutat de
Pris i van fer un minut de

silenci al pati del centre
educatiu per demostrar el
seu rebuig als atemptats
terroristes de París del
passat 14 de novembre,
mostrant la seva solidaritat amb les víctimes.
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El CF Balaguer suma quatre punts i es
manté a la part alta de la classificació
FUTBOL>> Els
balaguerins després de
tres derrotes
consecutives han tornat
a sumar i es mantenen
22/11/2015

BALAGUER
VILANOVA

1
0

29/11/2015

JESUS I MARIA
BALAGUER

1
1

Classificació
Primera Catalana

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Castelldefels.............25
2. Igualada ...................25
3. Suburense................24
4. Santboià....................22
5. Terrassa.....................22
6. Balaguer.................. 22
7. Vilanova....................21
8. Vilaseca.....................21
9. Rapitenca..................21
10. Lleida.......................20
11. Jesus i Maria..........19
12. Viladecans..............19
13. Vista Alegre............18
14. Sant Ildefons..........15
15. Amposta..................13
16. Reddis.......................7
17. Catllar........................5
18. Torredembarra ........3

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

Sergi s’emporta una pilota en atac

El Balaguer retorna al
camí de la victòria, després
de tres derrotes consecutives, amb una victòria de
mèrit davant un dels equips
que millor futbol practica
del grup, com és el Vilanova. El partit va tenir dues

Adrià protegeix la pilota

parts ben diferenciades. El
primer va ser pel Vilanova
que va gaudir de tres ocasions clares de gol, però un
gran Alfred es va encarregar
d’interrompre, evitant així
que el Vilanova inaugurés
el marcador.

A la segona part van
canviar les tornes, i va ser
el Balaguer qui va dominar
el centre del camp, i fruit
d’aquest domini van arribar
les ocasions de gol locals.
Adrià en dos ocasions, Genís i Isaac van gaudir de
les millors ocasions i va ser
Isaac qui va aprofitar un rebuig del porter Javi, que va
fer una brillant segona part,
per marcar de xut creuat,
l’únic gol de l’encontre que
donava els tres punts als
locals.
El passat diumenge dia
29, els balaguerins es van
desplaçar a Jesus i Maria,
aconseguint un empat a
un gol en un camp complicat per les seves petites
dimensions. Els locals es

van avançar a la primera
part però Yerai al minut
53, aconseguia empatar el
partit, i tot que van intentar
emportar-se els tres punts,
el marcador ja no es mouria
més.

Un gran gol d’Isaac
Solanes va ser suficient per a que els tres
punts es quedessin a
casa, en el partit que
enfrontà al Balaguer
amb el Vilanova, el
passat diumenge 22
de novembre. El partit
va ser igualat i Isaac
d’un potent xut creuat
des de l’interior de
l’àrea va aprofitar un
rebuig del porter per
marcar l’únic gol de
l’encontre.
El passat diumenge, Yerai va ser qui
amb el seu gol donava
un punt més als balaguerins al camp del
Jesus i Maria.

Propers encontres
13/12/2015 -- 17 h
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer | Amposta
------------------------------------20/12/15 -- 17 h
Camp Municipal de
Balaguer

Balaguer| Viladecans

Isaac Solanes

ESPORTS
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El CTT Balaguer Villart Logístic jugarà
el partit de la ETTU Cup a Balaguer
TENNIS TAULA>> El proper 19 de desembre, les
balaguerines rebran al pavelló Molí de l’Esquerrà al
AZS UMCS Optima Lublin de Polònia

Anna Biscarri

A Turquia ja els comença
a sonar el nom de Balaguer,
una petita ciutat de Catalunya, després que en poc
temps el Balaguer Villart
Logístic ha guanyat en 2a
ronda a Istanbul, sobre un
equip turc, un italià i un grec,
i en tercera ronda, aquest
cap de setmana, ho ha tornat a fer a Ankara, sobre el
Tigem Sports Club, per 2 a 3.
L’ e n c o n t r e n o v a
començar bé per a les
catalanes. Yan Lan Li, en
un partit molt disputat,
acabava perdent contra
la jugadora russa Zoya
Novikova per 3 a 2. Però
en el segon partit Tingting
Wang tornava a posar de
manifest la seva qualitat
guanyant la romanesa
Cristina Hirici per 0 a 3,
igualant així el marcador.

Ting Ting Wang

Tot seguit Anna Biscarri
queia davant Fulya Yilderim
per 3 a 0. Però a continuació
Tingting tornava a igualar
el marcador guanyant
Novikova per 1 a 3.
Amb l’empat al marcador,
el partit clau seria el de Yan
Lan Li contra Hirici, un partit
emocionant sota la pressió
ambiental del centenar
d’espectadors del pavelló
turc que sabien el que s’hi
jugaven, i que acabaria
guanyant la jugadora del
Balaguer per 2 a 3, donant

així la victòria i el passi a la
següent fase de la ETTU Cup
al Balaguer Villart Logístic
per primer cop en la seva
història.
Ara el Balaguer Villart
Logístic, amb el passi a la
quarta ronda a la butxaca,
s’enfrontarà el 19 de
desembre al AZS UMCS
Optima Lublin de Polònia,
que es va imposar al SKNT
«Luch – Vladimir» de Rússia,
i ho faran per primer cop a
casa un encontre de la ETTU
Cup.
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Nedadors balaguerins seleccionats pels
entrenaments al Centre d’alt Rendiment
NATACIÓ>> El bon treball del CEN Balaguer recull
els seus fruits amb convocatòries dels seus
nedadors en diferents entrenaments
El tercer cap de setmana
de novembre, el CEN
Balaguer va tenir un gran
moviment de nedadors
entre convocatòries de la
Federació i competicions.
El divendres dia 20,

dos nedadores Aurembiaix
Pifarré i Ramatoulaye Balde
van estar seleccionades a
entrenar pel pla de seguiment
de la Federació Catalana de
Natació a Barcelona.
El dissabte dia 21 de

Nedadors balaguerins seleccionats

novembre, el nedador de
10 anys Íker Ruiz va estar
seleccionat al Promonat,
programa d’entrenament
al CAR (Centre d’alt
Rendiment a Sant Cugat)
per la Federació Catalana de
Esports amb Discapacitat
Física, el mateix dissabte la
nedadora Sara Puigarnau ha
estat seleccionada per la FCN
per la concentració de dos
dies al CAR de Sant Cugat,
el mateix dissabte al matí,
els nedadors (Ares Perera,
Sixela Gràcia, Laia Palacín,
Aitor Morales, Aurembiaix
Pifarré, Ramatoulaye Balde,
Nuria Pallé) han estat
convocats a l’entrenament
Zonal de la FCN a Cervera.
Per la tarda, l’equip benjamí
i prebenjamí va relaitzar la 2a
jornada de la Lliga Catalana
per equips a Mollerussa. El
diumenge 22, Aurembiaix
Pifarré, va estar convocada
per realizar una concentració
CAR per la FCN juntament
amb la Sara.

L’escola d’atletisme Pedala.cat,
està imparable allà on participa

Atletes del Pedala.cat al podi de la Cursa Jean Bouin

Aquest novembre,
alguns atletes de l’escola
d’atletisme balaguerina
Pedala.cat, han participat
a diferents proves com
la Cursa Jean Bouin de
Barcelona, amb una 5ena
classificació en infantil
femení per Aida Alemany.
La Cros Palau d’Anglesola,

amb un 3r lloc per Pere Viola
(aleví infantil) i 2n lloc per Pol
Martínez (infantil). En el Cros
de Tremp, Oriol Viola va fer
un 3r lloc (prebenjamins) i
Èric Gràcia 1r (benjamí) i 2n
lloc per Andrea Alemany
(infantil). També al Cros de
Tàrrega i va haver el 1r lloc
per la Blanca Duran (mini).

ESPORTS

Més de mil dues-centes dones van
participar a la Cursa de la Dona 2015
Les participants van recórrer cinc quilòmetres de
recorregut urbà amb sortida i arribada des de la
Plaça del Mercadal.

Cursa de la Dona 2015

El passat diumenge
22 de novembre es va
celebrar la IV Cursa de la
Dona a Balaguer, amb la
participació de més de mil
dues-centes atletes de totes
les edats, que corrent o
caminant van recórrer els 5
quilòmetres de la prova amb
sortida i arribada a la Plaça
del Mercadal de la capital de
la comarca de la Noguera.
La jornada va estar
presidida per una excel·lent
climatologia que va facilitar
la presència i la participació
de molta gent tant a la prova
com en el transcurs del
recorregut, animant les
participants.
La guanyadora de la
prova va estar la balaguerina
Blanca Paniagua Marvà
amb un temps de 22 minuts
i 37 segons.

<< 21

Masterclass de Hip Hop amb el
ballarí professional Pol Fruitós

Alumnes participants a la màsterclass de Pol Fruitós

HIP HOP>>

Una
cinquantena d’alumnes
de l’Aula Municipal de
Dansa de Balaguer i l’Aula
Municipal de Gimnàstica
Rítmica van gaudir aquest
passat dissabte de tres
màsterclass de Hip Hop
de la mà de Pol Fruitós,

co-director i ballarí de la
companyia de Hip Hop
i dansa urbana «Brodas
Bros». Acte organitzat
dins del marc del 10è
aniversari d’ambdues
aules municipals i es van
estructurar per nivells i
grups d’edat.
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El Check Systems It’s Only Balaguer perd
0-5 davant el líder, el Teià
Primera derrota de les balaguerines que van fer un
mal partit i van encaixar dos gols en pròpia porta
El Balaguer fa el seu
pitjor partit de la temporada
i encaixa 2 gols amb pròpia
porteria. Les noies que

entrena Dani Utge no van
donar la seva millor imatge
davant l’afició de Balaguer,
el Teià va aprofitar el mal

Check System - It’s Only Balaguer

partit de les Balaguerines i
les errades de les locals van
facilitar ampliar el marcador.
Les de Balaguer van
fer una millor segona part
pressionant al Teià, però això
no va servir de res desprès
de acumular 5 faltes i el Teià
amplies el marcador amb un
doble penal. Teià va fer un
joc fàcil i efectiu, derrotant
a un Balaguer nerviós.
Amb aquesta derrota,
el Balaguer queda 3r a la
taula classificatòria, el Teià
el primera i el Pony’s segon.
El pròxim 12 de desembre,
el Check Systems-It’s Only
Balaguer, visita la pista de
l’Alella, oblidant el mal partit
d’aquesta última jornada i
esperant poder sumar els
tres punts i no despenjarse més de les primeres
posicions de la classificació.

Carme Millán queda tercera absoluta
de la Copa Catalana de curses verticals
L’atleta balaguerina,
Carme Millán ha fet una
excel·lent temporada, plena
d’èxits.
Primer de tot destacar
que ha quedat tercera
absoluta de la VI Copa
Catalana de curses verticals,
tenint en compte que és
de la categoria masters,
categoria d’ateletes
participants de més de 50
anys, però que tot i això, no
l’impedeix quedar en totes
les curses entre les cinc
primeres absolutes, amb un
gran mèrit, davant de molts
atletes més joves.
Recordar que fa 5 anys,
la Carme, va quedar en
la categoria master de la
famosa cursa Sierre Zinal
que es disputa a Suïssa, i
que avui dia encara té el
rècord d’aquesta prova en

Carme Millán, atleta del Club Maratonians del Segre,
ha fet un excel·lent temporada, plena d’èxits

Carme Millán

la seva categoria.
Carme Millán continua
donant victòries i portant el

nom de Balaguer i del club
Maratonians del Segre per
tot arreu on va.

La Federació Catalana de
Ciclisme premia el Club Ciclista
Balaguer en la Nit de Marxa

Club Ciclista Balaguer

El Club Ciclista
Balaguer va estar un dels
premiats el passat 21 de
novembre en l’apartat
de cicloturisme, tant en
l’entrega de trofeus en
l’Acte de cloenda de la
temporada 2015 de la
Federació Catalana de
Ciclisme com en la XXVI
Nit de Marxa de la comissió
de cicloturisme.
En l’apartat de
participació en els diferents
circuits han destacat en
Jaume Verdés i Víctor Saiz
per la seva participació
en totes les marxes del
VIII Circuit CicloPirineus,
així com en Maties Abad,
per participar en totes les

marxes del XVIII Circuit de
Llarga Distància.
Ta m b é v a r e b r e
menció especial el mateix
Maties Abad per haver
estat finalista en el Circuit
CicloPirineus i la Challenge
Catalana, sent un dels
cicloturistes amb més
participació a Catalunya.
Així mateix, el
Club Ciclista Balaguer
també va rebre el trofeu
commemoratiu de la nit
que atorga la Federació a
tots els clubs organitzadors
de marxes dels circuits,
en aquest cas, per la
celebració de la passada
Montsec-Montsec, que té
lloc el mes de maig.

OPINIÓ

<< 23

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.

Un “barrejot”

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

Quan tindreu aquest
Groc a les mans, ja estarem
dins el Desembre. A un escàs mes per canviar l’any.
Potser tindrem president
a la Generalitat, i sí això ha
estat possible, serà per uns
nous plantejaments dins la
CUP, i sols caldrà governar.
Sense diners però amb uns
propòsits ferms de tirar endavant l’autogovern i la independència. Què més es
pot voler?
Les sensibilitats són fàcils de mesurar aquí a Balaguer, perquè ben poques
coses han canviat amb el
temps que porta el nou
equip de govern. Per tan
allò tan apreciat per a mi i
per molts, com és la dolça
monotonia -que no deixa
d’ésser part d’una rutina-,
es compleix a ple gust. La
gent està tranquil·la davant
de l’absència d’auditories
de personal i de pàrquings
soterrats a la plaça, que en
un altre temps varen ser
notícia i no fets, aneu a saber si per sort, en un ajuntament encara tendre.
Balaguer malgrat el
que es pugui fer és una
ciutat que ha agafat en la
majoria del temps el color
gris de la boira. Fins i tot

pot semblar que la repetició del fet ahir, és el que
es faria avui, i demà es farà
el que es va fer ahir. Però
alguna cosa va canviant
d’una manera anònima. Es
dóna el cas que en quatre
anys de mandat Convergent, vaig rebre dos anònims, i van ser ben sucosos
per cert; eren una denúncia d’uns abusos de poder.
Breus i molt ben redactats.
Al cap de poc temps en un
Ple de l’Ajuntament l’alcalde va haver de corregir-los.
Eren certs.
Ara en uns escassos
vuit mesos de nou mandat,
n’he rebut onze, que dedueixo tenen dos orígens.
D’una manera telegràfica
i pobre de contingut en
voler incitar a anar al front
contra el que la majoria de
regidors elegits van votar.
A la meva edat quasi es
comprèn tot, sols es demana que et comprenguin a
tu. Molta gent no té un segell determinat i en el dia a
dia poden creure que s’ha
guanyat en el canvi, un aspecte senzill pot fer ressaltar molt una determinada
petulància. Una conversa
fàcil i sense distàncies pot
arribar a crear una agrada-

ble empatia, i potser per tot
això es parla molt poc, per
no dir gens, dels sous dels
regidors, siguin a jornada
sencera o mitja, es parla
més del seu pobre paper a
resoldre res. És cert que ha
anat pel rotlle la darrera incorporació per fer majoria.
Però quin alcalde no ho ha
fet? Jo els agraeixo la informació, però dubto de la
seva veritat, per tan no vull
dir res. No toca encara.
L’assumpte de les banderes que citen, no són els
d’avui els que les van treure
(encara que no dubto que
ho farien), va ser un altre
per les seves conveniències molt personals. Amb la
ceguetat del nou convers
podia preveure una fructífera carrera política, que
per cert no ha tingut gaire
durada.
De si parlo molt o poc,
els hi puc dir que faig el
que em sembla just i propi,
sense ofendre i amb una
bona informació. Estimo
Catalunya i no faig el garagara a quasi ningú, al no tenir sinó el DNI a la butxaca.
Jo dins la meva mentalitat
lliberal ben conservadora,
i tenir l’edat de la llibertat,
crec que vostès sols poden
donar del poc que els hi
queda; el ridícul.

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

La màgia del Nadal ja és aquí!

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

Nadal és la festa cristiana del naixement de
Jesús. Juntament amb la
Pasqua, és la festa més
important del món, se
celebra a totes les parts
del món, fins i tot per
gent que no forma part
del cristianisme. Durant
aquests dies es celebra la
missa del gall com a principal atractiu espiritual.
Fa molts anys que
Balaguer i la comarca
de La Noguera es volca
plenament amb aquestes festes tan especials,
i una clara mostra que
és així és, que es posa un
arbre de nadal a la plaça
del Mercadal, i una ornamentació a tots els carrers comercials per tal de
fer-lo més atractiu i festiu.
A més, celebrem la cavalcada de reis més bonica i
ben pensada de la nostra
demarcació.
També es fan nombrosos actes culturals i
religiosos com ara obres
teatrals al Teatre Municipal, els pastorets, el caga
tió, pessebres vivents, recitals musicals i també es
reprodueixen obres cinematogràfiques.
Nadal és considerada
una de les èpoques comercials més importants

de l’any, on les botigues
poden fer més calaix, especialment les botigues i comerços de dolços, menjars
i begudes especials com el
massapà, el torró, la fruita
seca i cava.
A la nostra comarca
tenim la sort de tenir un
comerç de proximitat que
ofereix productes nadalencs de tota mena i d’altíssima qualitat.
Són dies en què gaudim
del típic menú de l'escudella i la carn d'olla de primer
i tall de segon que acostumem a acompanyar-lo de
cava o vi negre. Per postres uns bons torrons de
les millors pastisseries, de
casa nostra i també neules acompanyades d’una
mica de moscatell. Per cap
d’any, les revetlles més festives les trobem als bars,
restaurants i a les sales
musicals de Balaguer.
Bon Nadal, bona revetlla de cap d’any, que els
vostres desitjos es compleixin i comencem l’any
amb pau, joia i alegria. Ens
ho ben mereixem!

------------------------------------------
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L’Associació de Comerciants de Balaguer
2021, aquest Nadal regala somriures
Sota l’eslògan »Aquest
Nadal regala somriures»,
l’Associació de Comerciants
Balaguer 2021 posarà en
marxa el dia 4 de desembre la Campanya de Nadal
d’enguany coincidint amb
l’encesa de l’enllumenat de
Nadal a les 18h.
L’objectiu és, com cada
any per aquestes festes,
motivar els balaguerins i
balaguerines i veïns i veïnes
de localitats properes
perquè comprin a Balaguer
durant aquestes dates tan
assenyalades.
Aquest any la Campanya
de Nadal girarà al voltant de
la solidaritat, l’alegria i els
somriures.
És per això que durant la
Campanya de Nadal es duran
a terme diverses actuacions
com ara un Parc de Nadal
per a petits i grans, on es
faran tallers en diferents
establiments comercials

Enllumenat nadalenc

del 9 de desembre fins al 4
de gener. Hi haurà tallers
de tot tipus, de cuina, de
decoració, de maquillatge,
d’alimentació i salut
dental, de fotografia, de
guarniments de Nadal, etc.,
amb un sorteig final de tots
els assistents.
Un concurs d’arbres
reciclats per la Marató TV3

Imatge Campanya Nadal 2015-2016

el dia 13 de desembre, pels
nens i nenes de Balaguer i
comarca, amb la possibilitat
d e f o t o g r a f i a r- s e a m b
personatges d’actualitat
com els Minions, Bob
Esponja, entre altres.
Enguany també hi haurà
Xecs “Regala Somriures”,
una manera de potenciar el
nostres comerç i fidelitzar
els clients, entregant unes
butlletes per una compra
mínima amb les que entraran
en un sorteigs de diferents
xecs, que podran lliurar fins
el 8 de genera. En el posterior
sorteig es podrà gaudir de 6
xecs, per un import de 250
euros cada un.
També una recollida
solidaria, que durarà tota
la campanya de Nadal, per
recollir regals pels més
necessitats, amb bústies
a tots els establiments
associats.

Mà Oberta torna, un any més,
el dissabte 5 de desembre a
Balaguer
El programa Mà Oberta, torna a la capital de
la Noguera, el proper
dissabte, dia 5 de desembre amb la tradicional
«operació Moneda», des
de les 9,30 del matí fins
a les 13,30 del migdia, al
Passatge Gaspar de Portolà, que dona entrada a
la Plaça Mercadal.
Els organitzadors
de Mà Oberta, que
lliuraran tot el que
recaptin a les famílies
més necessitades

L’anomenada
Operació Moneda
es farà al passatge
Gaspar de Portolà,
entrant a la Plaça
de la ciutat, esperen
la col·laboració dels
balaguerins i comarcans
de la Noguera en aquesta
activitat que Mà Oberta
organitza des de fa molts
anys per ajudar als que
més ho necessiten.

Voluntaris de Mà Oberta de l’any passat

OCI

Un grup de balaguerins recuperen “Els
Armats” que sortiran per Setmana Santa
Un grup dels armats de fa 25 anys han incentivat la
reaparició del grup juntament amb gent nova

Els Armats de Balaguer

Des del passat mes
de maig i després d’una
pausa de gairebé 25 anys,
estan ja en plens assajos
“Els Armats” de Balaguer.
Una formació amb vestuari
de l’època romana que
acompanyats musicalment
pels seus propis tambors
i cornetes, formen part
majoritàriament dels actes
de la Setmana Santa, encara
que en un futur també tenen
previst participar en altres
activitats locals.
Aquesta nova iniciativa
cultural de la capital de la
Noguera, va sorgir de la
trobada de diversos veïns
de la ciutat.

El Círculo de Borneo presenta el seu
darrer treball al Teatre Municipal
El grup musical El Círculo de Borneo presenta
el seu últim disc “El incansable finalista” el dia 5 de
desembre a les 10 al Teatre
Municipal de Balaguer.
“El Incansable Finalista” l’integren 10 temes
on s’exposen reflexions al
voltant de l’ésser humà, les
relacions entre aquest i els
seus iguals, relacions amb
allò intangible, escrites per
Joan Magrí i harmonitzades
per Josep Maria Porté.

El Círculo de Borneo
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Alumnes de l’Escola Pia visiten
les coves de l’Espluga on van
descobrir l’evolució humana

Alumnes de l’Escola Pia

Van visitar també
el Museu de la Vida
Rural, coneixent el la
pagesia i els conreus
mediterranis
L’ E s c o l a P i a d e
Balaguer va fer una
sortida el passat dia 20 de
novembre  a la localitat
de l’Espluga de Francolí
a la comarca de la Conca
de Barberà.
Un total de 39 alumnes
de Cicle Superior i
acompanyats pels seus
professors, van visitar les
Coves de L’Espluga, on
van descobrir l’evolució
humana
des del
Paleolític fins l’actualitat
a través d’audiovisuals

que recreen escenes
de la prehistòria amb
personatges reals.
Com a complement
a la visita educativa, els
alumnes van participar
activament en un taller de
prehistòria, on van poder
construir una cabana
neolítica o fer una pintura
rupestre, entre d’altres
activitats.
L’Escola va seguir les
activitats amb la visita al
Museu de la Vida Rural on
els alumnes de l’Escola
Pia de Balaguer van
descobrir els treballs i
les eines que utilitzaven
els nostres avantpassats
en el món de la pagesia,
incidint especialment en
els conreus mediterranis
com el blat, la vinya i
l’olivera.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
----------------------------------VENTA/LLOGUER de
pàrquings tancats al
carrer Jaume Balmes,
11 de Balaguer. Raó:
629310479-629715431.
-----------------------------------ES TRASPASSA cafeteria-restaurant amb
parc infantil. Totalment
condicionat i equipat
per no poder atendre.
Raó: 625451656.
-----------------------------------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 LLOGA pis a Balaguer, 100 m2, 2 hab.,
terrassa, pàrquing, vistes al Montsec. Lliure a
partir de l’1 de gener.
Només particulars.
Raó: 675805691.
------------------------------------

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 pub-discoteca i
llicència terrassa estiu. Interessats trucar
al telèfon: 609155640
(Jordi).
-----------------------------------ES LLOGA apartament
a Camarasa, totalment
equipat, aire acondicionat, foc a terra, amb
vistes al riu. Interessats trucar als telèfons:
973447752-639920281.
-----------------------------------SE ALQUILA en Balaguer, una habitación
individual amueblada, con baño propio.
Dispone de calefacción y wifi. Razón:
645971603.
------------------------------------

TREBALL
----------------------------------ES TRASPASSA llicència de taxi de Balaguer amb vehicle
de 9 places. Volum
de feina concertada.
Oportunitat per assegurar-te una feina fixa.
Raó telèfon: 609382223
(Genís).
-----------------------------------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.
----------------------------------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
-----------------------------------SE BUSCA persona
para llevar huerto con
árboles frutales. Vallado y con posibilidad de
herramientas para el
cultivo. Situado en la
Horta d’Amunt. Razón:
973447799.
-----------------------------------VARIS
-----------------------------------COMPRO joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres
antics, àlbums de cromos, monedes, bitllets, postals i fotos antigues.Raó: 676803205.
-----------------------------------

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.
-----------------------------------ES COMPRA llenya
d’ametller i alzina,
tallada llarga. Raó:
639338315-639338314.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció
de breus classificats,
adreçar-vos a les nostres oficines al c/ Sant
Lluís, 36-38 entresol
de Balaguer, al telèfon
973448273 o bé visitant
la nostra pàgina web:
www.revistagroc.com
------------------------------------
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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 3 de desembre
a les 8 de la tarda del 10 de desembre
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 10 de desembre
a les 8 de la tarda del 17 de desembre
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 17 de desembre
a les 8 de la tarda del 24 de desembre
CLAVER

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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