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Amb el suport de

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

Diuen que la història es
repeteix i, en part, en el cas
que comento, és ben veritat.
En part, perquè en aquests
moments en què escric
aquest article, desconec la
repercussió que pot tenir en
el desenllaç dels comicis de
diumenge vinent. El fet és

La cancellera d’Alemanya, Angela Merkel, ha advertit
que malgrat els èxits i el creixement econòmic a Portugal,
Espanya i especialment a Irlanda, no cal abaixar la guàrdia
a la UE perquè la crisi “no s’ha superat completament“.
Merkel va afirmar que seguirà defensant la necessitat
de mantenir la competitivitat i els comptes públics sanejats
com a via per crear els llocs de treball que necessiten
“urgentment” alguns països europeus.
L’objectiu de Berlín, ha insistit, és que Europa surti de la
crisi més forta del que va entrar, i alhora ha considerat que
“només així podrem defensar els nostres valors, interessos
i els nostres llocs de treball en un món globalitzat”.
La crisi que estem patint és d’una magnitud inusual en
la nostra història per la seva profunditat i per la seva llarga
durada. És una crisi financera, una crisi monetària i una
crisi immobiliària però que representen mers símptomes
de dues crisis més profundes: una crisi de competitivitat
i una crisi de valors socials.
Els analistes econòmics pronostiquen que aquesta
crisi canviarà moltes pautes en el teixit productiu, de
serveis i en les relacions laborals. Els analistes polítics
van estudiant si es produiran transformacions polítiques
i institucionals. Segurament aquestes també es produiran
però, malauradament, tindran un abast més aviat
superficial optant més pel maquillatge dels mals objecte
de crítica ciutadana i no per alternatives quirúrgiques que
permetin retallar els tumors malignes que afligeixen al
sistema polític.
Deixem a banda per uns dies els problemes polítics
i econòmics que estem vivint, i gaudim de les festes
nadalenques, dels regals, dels grans àpats familiar.
Us desitgem un Bon Nadal i Pròsper 2016.

que, de nou, un govern del
PP ha incorregut en el mateix error de fa onze anys.
Llavors, va atribuir la massacre de l’11 de març de 2004, i
que, també, es va produir en
vigílies d’unes eleccions generals, en uns primers moments, a ETA. Van haver de
passar un seguit d’hores, per
no dir dies, perquè canviés la
possible autoria del tràgics
incidents. I encara s’entestava a parlar, en paraules del

ministre Acebes, “de dos líneas de investigación”. El fet
de no voler relacionar aquella matança amb el pacte
de les Açores, li va suposar
perdre unes eleccions. Ara,
amb l’atemptat a l’ambaixada espanyola de Kabul del
passat divendres, i després
d’espifiar-la, ha hagut de rectificar a corre-cuita. A què es
deu aquesta por a dir la veritat? La història es repetirà en
part o en la seva totalitat?...
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Els Reis mags d’Orient arribaran, un any
més, amb el tren de la Pobla
Arribaran el 5 de gener
a les 6 de la tarda, amb
el tren de la Pobla, des
d’on es dirigiran a la
Plaça del Mercadal
L’ a r r i b a d a d e S e s
Magestats els Reis Mags
d’Orient, és sens dubte, el
moment més esperat de
tots els nens i nenes de
Balaguer i comarca. El dia
5 de gener, a mitja tarda, es
respira màgia, tendresa i
l’espectació es va fent més
gran a mesura que passen
els minuts. A partir de quarts
de 6 de la tarda, el Passeig
de l’Estació s’omplirà de

Cavalcada dels reis mags d’Orient

gom a gom per tal de rebre
a Melcior, Gaspar i Baltasar
que un any més arribaran
amb el tren i estaran
acompanyats pel patge
Xumet i el seu amic gegant

el Pioc, que reculliran els
xumets dels infants que ja
s’han fet grans.
Les carrosses els portaran fins a la Plaça del
Mercadal.

La regidoria de festes organitza actes
per petits i grans durant el Nadal
Actes culturals i lúdics i la instal·lació del parc de
Nadal a Reis, centraran la programació de vacances

Parc de Nadal

Des de la regidoria de
festes de l’Ajuntament de
Balaguer, s’està treballant
en l’organització d’un nou
programa «De Nadal a Reis
2015-2016» amb un gran parc
infantil, tallers didàctics,
teatre infantil, concerts, que
enguany obre espai als joves
a partir de 14 anys. Com a fi
de festa, la gran Cavalcada
dels Reis Mags d’Orient.
Els actes comencen el
dissabte 26 de desembre
amb el tradicional Concert
de Nadal de l’Orfeó Balaguerí, que enguany es farà
al Teatre Municipal, a partir
de les 8 del vespre.

PARC INFANTIL DE NADAL A REIS
(Nens i nenes de 0 a 14 anys)
>> DIUMENGE 27 de desembre
10.30 h. Obertura del parc de Nadal,
amb horari de 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 20
h. Preu entrada 2,85 euros i abonament
13,65 euros. Adults acompanyants
gratuït.
11.30 h. Taller de xapes a càrrec de
l’Associació Catalana de Lleure, en
diferents torns. Tots els públics.
17.00 h. Taller d’espelmes de cera
d’abella, a càrrec de l’Associació
Catalana de Lleure Formatiu, en
diferents torns. Tots els públics.
18.00 h. Espectacle infantil “Per Nadal...
una carretada de contes” a càrrec de la
companyia La Guilla Teatre. A la sala
polivalent del pavelló, apte per a tots
els públics.

>> DILLUNS 28 de desembre
11.30 h. Taller d’elaboració de piruletes
de fruites i xocolata a càrrec del mestre
pastisser Pepe Daza (de 6 a 14 anys).
17.00 h. Taller de manualitats de Nadal,
a càrrec de la Biblioteca Margarida de
Montferrat (a partir de 3 anys).

>> DIMARTS 29 de desembre
11.30 h. Taller “Voleu tenir objectes
exclusius?” Vine a fer la teva motxilla,
samarreta, estoig... amb les 3P’s, que
són: Personalitzats, Permanents i
Perfectes!!! A càrrec d’Acadèmia Àurea
(tots els públics).
17.00 h. Taller de manualitats de Nadal,
a càrrec de la Biblioteca Margarida de
Monferrat (a partir de 3 anys).
18.30 h. Taller de decoració de
pastissets amb fruita, a càrrec del
mestre pastisser Pepe Daza (de 6 a
14 anys).

>> DIMECRES 30 de desembre
11.30 h. Taller d’espelmes de cera
d’abella, a càrrec de l’Associació
Catalana de Lleure Formatiu, en
diferents torns. Tots els públics.
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DE NADAL A REIS

Gran varietat d’activitats pensades
pels nens i nenes de 0 a 14 anys
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17.00 h. Taller de xapes a càrrec
de l’Associació Catalana de Lleure
Formatiu, diferents torns i per a tots
els públics.
18.00 h. Contes Miniyoguis. Taller de
ioga en Família, adreçat a famílies amb
nenes/es, a càrrec de Neus Caballer
de Sempreviva La Noguera. A la sala
polivalent del pavelló, apte per a tots
els públics.

>> DIJOUS 31 de desembre
11.00 h. Campionat de FIFA 2016. Edat
de 10 a 14 anys.
12.00 h. Taller de manualitats de Nadal,
a càrrec de la Biblioteca Margarida de
Montferrat (a partir de 3 anys).
**Per la tarda romandrà tancat.

>> DISSABTE 2 de gener

Tallers didàctics

El parc a part dels tallers ofereix un gran ventall
d’activitats diàries pensades per diferents edats
Del 27 al 31 de
desembre i del 2 al 4 de
gener, el pavelló polivalent
Inpacsa acollirà el gran
parc infantil, amb diferents
inflables, diferenciats
per zones i per edats. Hi
haurà l’espai del conte
“Hi havia una vegada...” a
càrrec D’gaudir Animació,
amb contacontes,
tallers, photocall amb
els personatges dels
contes. També hi haurà
una racó creatiu, on cada
tarda hi haurà un taller de
maquillatges artístic i de
fantasia per a petits i grans

a càrrec de Laura Caumons
(Fènix Art). Un any més els
Bombers estaran presents
al parc, amb tallers de
retallai dibuixa, tallers
d’escalada urbana, a part
de poder veure algun dels
seus vehicles.
L’espai dels jocs i tallers
de la nostra terra, podrem
jugar amb uns daus dels
nostres gegants, un drac
amb rodes, curses de valls,
màscares... amb la Cristina
Colilles.
El circuit gegant d’Slot
a càrrec del Club Slot
Balaguer, que faran curses

i campionats per les tardes.
Un circuit d’educació
viària, organitzat pel Servei
Català de Trànsit, que
comptarà amb elements
viaris com illetes, rodones,
cruïlles, semàfors... i
posarà a disposició dels
participants (d’entre 6 i 11
anys) tot allò necessari,
com bicicletes, cascs...
Creu Roja Joventut
també hi serà present
un any més amb el taller
de maqu il l at ge f acial ,
manualitats nadalenques
pels matins.
La Biblioteca Margarida
de Monferrat aportarà les
Biblionadales.
Com sempre hi haurà
servei de bar i un espai per
a pares.

10.30 h. Taller d’iniciació als escacs,
a càrrec del Club Escacs de Balaguer.
Amb diferents nivells, segons els
participants. Per a tots els públics.
11.00 h. Taller d’esmorzar saludable,
a càrrec de voluntaris del col·lectiu
Slow Food Terres de Lleida. Per a tots
els públics.
11.30 h. Taller de xapes a càrrec
de l’Associació Catalana de Lleure
Formatiu, diferents torns i per a tots
els públics.
17.00 h. Taller d’espelmes de cera
d’abella, a càrrec de l’Associació
Catalana de Lleure Formatiu, en
diferents torns. Tots els públics.
18.00 h. Taller d’elaboració de coca de
samfaina a càrrec del mestre pastisser
Pepe Daza. Edats entre 6 i 14 anys.

>> DIUMENGE 3 de gener
10.30 h. Taller d’iniciació als escacs,
a càrrec del Club Escacs de Balaguer.
Amb diferents nivells, segons els
participants. Per a tots els públics.
			

>>		
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Pepe Daza oferirà quatre tallers de
pastisseria al parc de Nadal a Reis
Tallers de coca de
samfaina, magdalenes
decorades, piruletes de
fruita i xocolata i
decoració de pastissets
El mestre pastisser Pepe
Daza, col·labora un any
més amb el Parc de Nadal
a Reis, amb la direcció de
quatre tallers de pastisseria,
dirigits als nens i nenes de
6 a 14 anys.
El primer dels tallers es
farà el dia 28 de desembre a
partir de les 11,30 del mati i
ensenyarà com fer piruletes
de fruites i xocolata. El dia 29

11.00 h. Taller d’esmorzar saludable,
a càrrec de voluntaris del col·lectiu
Slow Food Terres de Lleida. Per a tots
els públics.
17.00 h. Visita del Patge Reial per a
saludar a tots els nens i nenes del Parc.
18.00 h. Animació infantil amb
l’espectacle “A ballar-la”, a càrrec del
grup Lo Tirolilo, per a tots els públics.

>> DILLUNS 4 de gener

Pepe Daza impartirà tallers de pastisseria al Parc de Nadal

de desembre farà un taller
de decoració de pastissets
amb fruita, a partir de les
18,30 hores, mentre que
el dia 2 de gener, oferirà

als inscrits un taller de
coques de samfaina i el dia
4 un taller de magdalenes
decorades a partir de les
18,30 hores.

El Parc de Nadal presenta un taller per
personalitzar diferents objectes
A càrrec de l’Acadèmia de Formació Àurea de
Balaguer, el dimarts 29 de desembre al matí

Tallers didàctics

>> DIUMENGE 3 de gener

El dimarts 29 de
desembre, a partir de les
11.30 h arribarà una de les
novetats del parc d’enguany
del parc de Nadal.
Es tracta del taller “Voleu
tenir objectes exclusius?”
Els interessats podran fer
especial la seva motxilla,
samarreta, estoig, etc amb
les 3 Ps de personalitzats,
permanents i perfectes,
a càrrec de l’acadèmia
de Formació Àurea de la
capital de la Noguera.
El taller està recomanat
per a tots els públics i totes
les edats, una manera de
divertir-se creant articles
exclusius.

10.30 h. Taller d’iniciació als escacs,
a càrrec del Club Escacs de Balaguer.
Amb diferents nivells, segons els
participants. Per a tots els públics.
11.00 h. Taller d’esmorzar saludable,
a càrrec de voluntaris del col·lectiu
Slow Food Terres de Lleida. Per a tots
els públics.
11.30 h. Taller de percussió a càrrec deñ
grip Bandelpal. Edat a partir de 5 anys.
18.00 h. Taller d’elaboració de
magdalenes decorades a càrrec del
mestre pastisser Pepe Daza, edats
entre 6 i 14 anys.
19.30 h. Lliurament dels premis de
concurs de dibuixos de Nadal, sota el
lema “Nadal per a tothom”, organitzat
per l’Ajuntament de Balaguer i el
Centre de Recursos Pedagògics de la
Noguera, emmarcat dins el XXIX Pla
Municipal de Dinàmica Educativa. A
la sala polivalent del pavelló.

>> DIMARTS 5 de gener
17.55 h. Arribada de Ses Majestats els
Reis d’Orient, amb el tren de la Pobla.
Arribada a l’estació de trens i recorregut
amb carrosses pels carrers Noguera
Pallaresa, Passeig de l’Estació, Pont
Nou i Plaça Mercadal. Obriran la rua
el patge Xumet acompanyat pel gegant
el Pioc, que recolliran tots els xumets
dels nens i nenes que s’hagin fet
grans. Parlament dels Reis a la plaça i
recollida de cartes.

D E N A D A L A R E I S <<

El Parc presenta com a novetat un
espai jove per majors de 14 anys
L’espai Jove s’ubicarà al primer pis del pavelló i
comptarà amb tallers lúdics per als joves

Tallers per joves a partir de 14 anys

Una de les novetats
d’aquest any, és l’espai jove
destinat als joves a partir
dels 14 anys, que podran
gaudir de futbolí, tennis taula,
Playstation, zona de rapel,
mini camp de futbol 3, tir amb
arc i zona de jocs de taula.
Aquest espai estarà situat al
primer pis del pavelló.
El diu men ge 27 de
desembre hi haurà una
exhibició i pràctica de «Street
Fighter» per Playstation, el
dilluns una sessió de Hip
Hop, el dimarts hi haurà
el Campionat de Futbolí,
el diumenge 3 de gener
Campionat de Fifa 16, i dilluns
4, taller de DJ’s.

Els comerciants del carrer Major
presenten la campanya nadalenca

>> DIUMENGE 27 de desembre
17.00 h. Exhibició i pràctica de “Street
Fighter”, per Playstation.

>> DILLUNS 28 de desembre
18.00 h. Sessió de Hip Hop a la sala
polivalent del pavelló.

>> DIMARTS 29 de desembre
11.00 h. Campionat de futbolí.

>> DIMECRES 30 de desembre
18.00 h. Sessió d’Aquagym a la piscina
coberta. Sessió gratiïta amb l’entrada
del parc o abonament.

>> DISSABTE 2 de gener
15.30 h. IV Torneig de 3x3 de bàsquet
CB Balaguer al poliesportiu. Més
informació a www.cbbalaguer.cat

>> DIUMENGE 3 de gener
16.30 h. Campionat de Fifa 16.
Inscripcions a joventut@impic.cat o
al 973451555.

>> DILLUNS 4 de gener

Els compradors tindran
bonificat el parquímetre
de la Plaça del Mercadal
fins el proper dia 7 de
gener
Els comerciants del carrer Major, i dins el marc de
la Fira de Santa Llúcia, van
donar el tret de sortida a la
campanya de Nadal “Compartint sensacions”.
Com cada any, s’aprofita
la celebració del mercat
nadalenc i l’encesa de
la il·luminació per tal de
presentar les campanyes
comercials. Realitzant les

PARC JUVENIL DE NADAL A REIS
(Joves a partir de 14 anys)

16.30 h. IV Taller de DJ’s a la sala del
pavelló. Inscripcions a joventut@impic.
cat o al 973451555.

Carrer Major

compres als comerços del
carrer Major, s’entrega
una butlleta per entrar al
sorteig d’un cap de setmana
d’hivern.

I si es va a comprar amb
el vehicle, els comerciants
regalaran el parquímetre
(des del 5 de desembre al 7
de gener).
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Balaguer se suma a la Marató de TV3
amb una trentena d’actes socials
El passeig de l’Estació
i la Plaça del Mercadal de
Balaguer van congregar
el passat diumenge dia 13
una trentena d’activitats

destinades a recaptar fons
per la Marató de TV3.
Els centres educatius
van respondre positivament
al concurs d’arbres de Nadal

Concurs d’arbres de Nadal

amb materials reciclats
organitzat per l’Associació
de Comerciants 2021 de
Balaguer al Passeig de
l’Estació que també va
comptar amb un concert
de nadales de l’Orfeó
Balaguerí, fotos amb els
Minions, xocolatada...
A la plaça diferents
entitats van realitzat
diferents tallers,
demostracions de dansa,
tastos, cavalls, un tren...
Moltes activitats que es
complementaven amb la
Marató artística del dissabte
dia 19 on durant tot el dia hi
van haver actuacions al
Teatre.

L’escola Gaspar de Portolà enlaira 400
globus de colors per la Marató de TV3
L’Escola Gaspar de Portolà de Balaguer va sumar-se
als actes de la Marató de
TV3, el passat divendres 11
a la tarda, amb un flashmob
que tots els alumnes del
centre van ballar sota la
direcció de dos exalumnes
que van explicar els diferents passos del ball. Acte
seguit es va fer l’enlairament
de 400 globus de diferents
colors, un per alumne, com
a acte final de la celebració
de la diada maratoniana.

Enlairament de Globus

Un centenar de parades van
omplir la Fira mercat de
Santa Llúcia d’aquest any

Fira de Santa Llúcia

Els principals carrers
del centre històric es
van omplir de
visitants durant tot el
dissabte 5
Un centenar de
parades van omplir la
Fira mercat de Santa
Llúcia de Balaguer que
es va celebrar el passat
dissabte 5 de desembre
durant tot el dia als
principals carrers i places
del Centre Històric de la
capital de la Noguera.
Des de primera hora
del matí, centenars de
persones van passejar
pel Centre ple de parades
de productes nadalencs,
tant d’alimentació com
de pessebres o objectes

de regal. El carrer d’Avall
va acollir les diferents
entitats escolars i
associatives de la ciutat,
juntament amb d’altres
comerços de la ciutat
amb les tradicionals
parades nadalenques.
D’altra banda, la Plaça
del Pou va acollir una
mostra d’aus i aviram,
compartint espai amb
el mercat de la terra,
que cada dissabte ens
porta aquells aliments
ecològics i de qualitat.
La bona climatologia
va fer que tant visitants
com paradistes es
mostressin força satisfets
del resultat de la Fira, ja
que al no fer tant fred, la
gent va sortir a passejar i
fer les primeres compres
de les festes.

BALAGUER

La Guàrdia Urbana va celebrar la seva
patrona, la festivitat de la Puríssima
El cos de la Guàrdia
Urbana de Balaguer va celebrar la festivitat de la seva
patrona, la Immaculada.
Com és tradicional, els
agents del cos van assistir
a una missa a l’església
del Miracle i acte seguit, i
ja a l’ajuntament, l’alcalde,
Jordi Ignasi Vidal, el regidor
de Governació i responsable
de la seguretat ciutadana,
Gerard Torres, i l’inspector
en cap del cos, Josep Maria
Camarasa, van passar
revista a la tropa.
Per acabar la celebració
es va fer una recepció amb
regidors, representants
d’altres cossos de seguretat,
entitats, familiars i agents
jubilats, on l’alcalde va
agraït la tasca que fan els
16 agents que actualment
componen el cos.
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Conferència del professor
Ferran Requejo a l’ajuntament

L’Alcalde Jordi Ignasi Vidal i el regidor de seguretat
ciutadana, Gerard Torres van passat revista als 16
agents que conformen el cos de la Policia Local

Conferència a la sala d’actes de l’Ajuntament

La Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer va acollir el passat
3 de desembre, la conferència “Independència:
dos escenaris, dues lògiques, dues fases”, a
càrrec del catedràtic en
ciències polítiques, per
Foto de família de la Guàrdia Urbana

la Universitat Pompeu
Fabra, Ferran Requejo.
La conferència estava organitzada pel Cercle
de Promoció Econòmica
de Balaguer i comarca
i acte seguit van fer un
sopar-debat al Restaurant Cal Xirricló.
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Els veïns de les cases del Firal poden
tornar a casa seva abans de Nadal
Tal i com s’havia compromès l’alcalde de la ciutat,
Jordi Ignasi Vidal en la darrera visita al barri

Cases del Firal

Els propietaris de les sis
cases del barri del Firal que
van haver de ser enderrocades
per una gran fuita d’aigua fa
uns anys, ja podran retornar
als seus habitatges, abans
de final d’any, si així ho
sol·licitin a l’ajuntament,
ja que ja es disposa de les
cèdules d’habitabilitat de
les sis cases. A mitjans de
desembre, l’ajuntament es
va reunir amb els veïns per
tal d’iniciar tots els tràmits,
tot i que si els veïns ho
sol·licitin podran instal·larse signant un contracte en
precari, abans de Nadal,
podent tornar a les seves
cases després de 6 anys.

Ferrocarrils de la Generalitat retira el
contenciós sobre els terrenys d’Inpacsa
Ferrocarrils de la Generalitat ha retirat el Contenciós Administratiu que tenia
presentat contra l’ajuntament de Balaguer a causa
dels terrenys de l’antiga
Inpacsa, i es desencalla
d’aquesta manera tot el
procés de requalificació
dels terrenys i urbanització
d’aquesta zona de creixement de la capital de la
Noguera i que amb el contenciós s’havia paralitzat el
procés.

Terrenys d’Inpacsa

Campanya de recollida de
joguines educatives per part
de Creu Roja

Creu Roja Joventut

Des de 1992, Creu
Roja Joventut realitza la
Campanya de Joguines,
la qual va néixer amb
l’objectiu de cobrir les
necessitats de milers
d’infants d’arreu de
Catalunya, pertanyents
a famílies amb
dificultats econòmiques
importants.
Aquest 2015, el
lema «Hi ha moltes
joguines. Tria la teva
forma d’ajudar» pretén
aportar un punt de
reflexió envers el
consum responsable de
la joguina..
La recollida es
realitza a través dels
punts de recollida de
joguines, aquests poden
ser de la Creu Roja o de
diferents col·laboradors,
a la Noguera aquests

punts de recollida són
els locals de Creu Roja,
Joguines Adell, Jar Toys,
Kukut, San Agustín, la
biblioteca municipal
Margarida de Monferrat,
i el local social de
Lapallavacara. I també
a través de la compra de
joguines pel voluntariat
de Creu Roja Joventut
amb els diners obtinguts
de la venta d’objectes de
les parades del projecte
«Avis solidaris».
Posteriorment es recullen aquestes joguines
i es traslladen als magatzems de Creu Roja a La
Noguera, on es classifiquen per edats i tipologia
i es realitza l’entrega de
les joguines als tutors/es
dels infants per tal que
puguin fer el procés com
la resta de pares i mares.

BALAGUER

El PAM presenta un estudi sobre el
coneixement d’astronomia dels joves

Amb la intenció de
tenir dades fiables sobre
el grau de coneixement
i d’interès que tenen els
estudiants de l’Estat espanyol sobre astronomia, el
Parc Astronòmic del Montsec va encarregar un estudi sobre el tema.
L’estudi va ser presentat al públic el passat 10
de desembre pel director
científic del PAM, Salvador Ribas, acompanyat de
Cesca Figueres vicepresidenta de la Societat Espanyola d’Astronomia.
Algunes de les conclusions que s’extrauen de

Presentació de l’Estudi

L’equip de govern municipal
passa revista a l’any 2015
L’Alcalde de Balaguer
va anunciar en la tradicional trobada nadalenca
amb la premsa que el consistori està negociant amb
l’Autoritat Territorial de
Mobilitat (ATM) de Lleida
la implantació d’aquest
nou servei, que, segons ha
dit, s’haurà de coordinar
amb els horaris del tren
que van cap a la capital
de Ponent, més si es té en
compte que està previst
que a partir de Setmana

El 94% dels joves diuen
tenir curiositat per saber
que passa al cel, però
només el 56% coneix que
s’hi fan als planetaris

Santa entrin en funcionament els nous combois de
la línia que uneix Lleida
amb la Pobla i que passa
per Balaguer.
Vidal va repassar la
tasca del nou govern municipal i va defensar la
gestió del seu executiu en
temes com el de la renovació interna de l’Ajuntament, la posada en marxa
del viver d’empreses o
l’adquisició del nou camió
de les escombraries.

Comissió de seguiment del Montsec

l’estudi són aquestes:
La tasca de l’astronomia és àmpliament coneguda pels estudiants: un
96% dels enquestats saben que estudia l’Univers.
El 94% es mostra molt
o bastant interessat en saber «què succeeix al cel,
amb els planetes i les estrelles».
El 81% identifiquen

el Sol com l’estrella més
propera a la Terra, el 86%
saben que la Lluna és un
satèl·lit i el 79% saben que
l’estrella Polar és la que
marca el Nord.
Saben què és un planetari només el 56%. El 40%
creu que és un museu sobre la Terra.
Entre les professions
de geòleg, químic, físic,
biòleg, astronauta, arqueòleg i astrònom, les que
més agraden són astronauta i astrònom. El 24%
escullen com a primera
opció astrònom i el 31%
com a segona.
Un estudi que revela
que s’ha de fer més incís
entre els joves, entre escoles i instituts perquè coneguin una mica més el món
de l’astronomia, i el Centre
d’Observació de l’Univers
és una bona eina per donar aquets coneixements.
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Foto del dinar amb l’equip de govern i la premsa
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El Parc Astronòmic del Montsec, supera
els 26.000 visitants el 2015
Aquesta xifra representa un increment del 18%
respecte el 2014, i l’impacte econòmic pel sector
turístic del Montsec es xifra en un milió d’euros

Exterior del PAM

El Centre d’Observació
de l’Univers (COU) supera
els 26.000 visitant aquesta
temporada, xifra que suposa un increment del 18% en
relació als 22.000 de l’any
2014. Es tracta d’una afluència predominantment de
turisme familiar, que des de
la inauguració de l’equipament, només ha estat superada l’any 2010, quan es van
assolir 29.000 visitants.
La presidenta del Consell Comarcal de la Noguera, Concep Cañadell i
el conseller Carlos García,
atribueixen l’augment de
visitants a la posada en
marxa del nou sistema de
projecció Open 3D -únic al
món- al planetari «Ull del
Montsec» i a l’efecte sostingut de l’atracció turística
que genera el distintiu de

Planetari 3D

qualitat de la certificació
Starlight.
La presidenta i el conseller expliquen que l’increment de visitants al COU
ha implicat un creixement
proporcional dels ingressos que per al sector turístic del Montsec significa
el funcionament del COU.
Tenint en compte els estudis elaborats darrerament
que estableixen en 750.000
€ l’impacte econòmic que
generen 20.000 visitants,
l’estimació aplicada sobre

26.000 visitants d’enguany
situen els ingressos en el
sector turístic privat en
prop d’un milió d’euros, a
banda del manteniment de
nou llocs de treball directes.
Els responsables del
COU informen que per al
2016 la novetat serà la posta en funcionament per als
visitants del nou observatori-aula i del telescopi de 50
cm. Que serà el més gran
i avançat tecnològicament
del Centre.

COMARCA

13 persones al programa Forma’t del
2015 a càrrec del Consell Comarcal
Des de que va iniciar-se el programa Forma’t, un
total de 70 persones hi han participat

Sessió del programa Forma’t

L’ À r e a d e S e r v e i s
Socials del Consell
Comarcal, a través del Pla
Local d’Inclusió Social,
ha posat en mar xa una
nova edició del Forma’t,
programa iniciat l’any
2014 amb l’objectiu de
facilitar la inserció laboral
a persones en situació de
risc d’exclusió social i amb
dificultat d’ocupació en el
mercat de treball, fomentant
la seva autonomia
mitjançant processos de
formació integrals. Amb
les 13 persones d’aquesta
edició, han estat usuàries
del programa un total de 70
persones.

Milers de persones van visitar la Fira
artesana d’Ager del 6 de desembre
Àger va celebrar el passat diumenge 6 de desembre, una nova edició de la
seva Fira artesana.
Vora un centenar d’expositors van participar en la
XIX edició, mostrant tots els
seus productes artesans,
bàsicament alimentaris,
però també ornaments de
Nadal i tot tipus de productes dels artesans vinguts
d’arreu de Catalunya, així
com també l’espai als antics oficis.

Fira d’Àger
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L’Estel de Balaguer va acollir
una trobada de tallers
ocupacionals de Lleida

Trobada de tallers ocupacionals

A la trobada hi van
participar 111
persones d’un total
d’11 centres de les
terres de Lleida
El passat dijous dia
27 de novembre es va
celebrar a Balaguer
la segona trobada de
tallers ocupacionals
de persones amb
discapacitat intel·lectual
q u e es t a n p r ev i s t es
per aquest curs i que
organitzen diferents
centres de la Federació
ALLEM dins de la seva
comissió d’activitat
física, esport i lleure.
Aquest cop, va ser el
Taller L’Estel de Balaguer,
l’encarregat d’organitzar

aquesta jornada amb
la temàtica de jocs
tradicionals.
Durant el matí van
estar practicant en
grups diferents jocs
tradicionals: el mocador,
pica paret, el cementiri,
bitlles, moros i cristians
entre altres i després es
van aplegar per escoltar
la lectura del manifest
contra la violència
masclista, que van llegir
diferents representants
dels centres assistents.
Pe r c o n c l o u r e l a
jornada, van fer un dinar
de germanor al Pavelló
d’Inpacsa tancant la
jornada amb un ball en
el que tots van participar.
Van assistir un total de
111 persones provinents
d’11 centres de les terres
de Lleida.
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Més de dos mil persones visiten el Click
Algerri durant el pont de la Puríssima
A Algerri des de fa cinc
anys, el primer cap de setmana de desembre és sinònim de creació i diorames
amb playmòbils. ClickAlgerri, s’ha convertit en un
verdader epicentre a les
terres lleidatanes d’aquesta
joguina que mou tantes
passions
Enguany s’estima que
ens han visitat 2.000 persones procedents tant de les
terres lleidatanes com de la
resta de Catalunya i Aragó.
L’enginy dels dissenyadors
es visualitza en diorames.
Les temàtiques són diverses,
un viatge a l’espai, un recorregut per una vil·la industrial, assistir a una batalla
medieval, gaudir d’una volta
ciclista, fins arribar a recrear
la quotidianitat d’una ciutat
colonial de la Índia.

Fontllonga presenta un
pessebre amb 200 siluetes

Un total de 16 diorames han conformat la mostra
que ha estat oberta durant el pont de la Puríssima a
Algerri, amb un total de 2.000 visitants

Pessebre a Fontllonga

Click Algerri d’enguany

Durant tot el mes de
desembre i gener, es podrà visitar a Fontllonga,
com es transforma en
un poble de figures de
pessebre.
La mostra consta
de dues-centes siluetes
a mida real que s’han
muntat al voltant de
l’església, als carrers,

places i fonts, com també
a les façanes d’algunes
cases. S’hi representen
els passatges bíblics
més coneguts com
ara l’anunciació i el
naixement, algunes
figures d’animals, com
el bou i la mula, pastores
i pastors, el caganer, i
entre tants d’altres.

C U LT U R A

Taller de construcció i col·locació de
caixes niu al Parc de les Franqueses
En el marc del XXIX pla
Municipal de Dinàmica
Educativa, organitzat per la
regidoria d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Balaguer

Col·locació a les Franqueses

i el Centre de Recursos
pedagògics de la Noguera
i amb la col·laboració de la
Caixa, a finals de novembre,
es va fer l’activitat «Pengem

caixes niu» al Parc de les
Franqueses, una activitat
que hi van participar un total de 80 estudiants de sisè
de primària dels centres
educatius Àngel Guimerà,
Mont-roig i la Noguera de
Balaguer.
L’objectiu era promoure
actituds i comportaments
per fomentar la conservació
i millora del coneixement
del medi ambient.
L’activitat s’iniciava
amb una xerrada i després
la construcció manual de
les caixes niu per part de
l’alumnat dels centres
escolars participants.
Després de penjar les
caixes, els alumnes van
aprofitar per fer una visita
guiada al mateix Monestir
de Santa Maria de les
Franqueses.
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Bona acollida en la recollida
de joguines de Càritas

Recollida de joguines

Ja s’ha fet entrega al
centre Aspros de les joguines recollides durant
la Campanya realitzada
al centre Sant Domènec
de Càritas. L’objectiu era
ajudar a les persones amb
discapacitat facilitant la
seva integració social a
través de l’arranjament

de joguines, que ha estat
un èxit, i s’ha de donar les
gràcies a la col·laboració
dels centres educatius i
persones que han aportat les seves joguines, les
quals es reciclaran i posaran a la venda per recaptar fons pel bon funcionament del mateix.

16 >>

C U LT U R A

Alumnes dels instituts fan de parella
de lectura d’alumnes de primària
Un total de 16 joves
estudiants de batxillerat dels
instituts Almatà i Ciutat de
Balaguer s’han convertit des
del mes passat en tutors de
lectura de 16 nens de 9 anys
(de quart de primària) de
l’escola Àngel Guimerà. Un
dia a la setmana, durant una
hora, els grans acompanyen
els petits a l’hora de llegir,
sense imposicions i sense
obligacions de textos
o llibres. Els alumnes de
primària llegeixen els títols
que volen, ja que es tracta
senzillament que adquireixin
l’hàbit de llegir. Aquesta
activitat s’emmarca dins
del projecte Lecxit, a través
del qual cada dijous de 5 a
6 de la tarda, les 16 parelles
es reuneixen en un punt de
l’escola, triat pels propis
nens.

Circulo de Borneo presentà el
disc “El incansable finalista”

Un total de 16 alumnes de batxillerat participen del
programa Lecxit amb 16 alumnes de quart de
primària de l’escola Àngel Guimerà

Círculo de Borneo

Escola Angel Guimerà

Círculo de Borneo,
grup de música d’autor
format per Juan Magrí a
la veu, Montse Sanahuja
al xelo, Javier Reyes al
violí i els balaguerins
Josep M. Porté al piano i Carles Fortuny a la
flauta, van presentar el
dissabte 5 de desem-

bre al Teatre Municipal
de Balaguer el CD “El
incansable finalista”,
primer LP de Círculo de
Borneo que és el resultat
de la fusió de conceptes
i distàncies en un primer
moment, però que acaben generant una nova
proposta musical.

LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
L’assassinat de M. Thatcher
Autor: Hilary Mantel
Gènere: Contes

La parella, les fractures
familiars, les diferències
de classe, les infidelitats,
els capricis emocionals, la
família i el sexe, la mort i
les seves causes sinistres...
De tot això, i molt més, ens
parla Hilary en aquestes
deu històries imprevisibles,
esplèndides i impactants.
Amb un sentit de l’humor
afiladíssim i punyent, de
vegades brutal, l’autora explora un món que sembla
molt al nostre i ens revela
veritats autèntiques a través de personatges memorables i situacions quotidianes que sovint freguen el
ridícul. Aquest llibre és una
de les millors introduccions
que podem trobar a l’obra
de l’escriptora angles, una
autora poc coneguda al
nostre país, traduïda per
primer cop al català.

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

Els pares i els avis de
Jorge Wagensberg, un
dels nostres intel·lectuals
i divulgadors de la ciència
amb més reconeixement
internacional, es van lliurar de la Segona Guerra
Mundial i de l’Holocaust a
Polònia, però quan van arribar a Barcelona van patir
la Guerra Civil espanyola.
Aquestes memòries, que
recullen tantes anècdotes
divertides com reflexions
suggeridores, també parlen d’aquesta petita comunitat jueva catalana.
L’autor ens parla de la família, dels anys d’escola o
del primer amor. Unes memòries d’infantesa on es
mesclen reflexions sobre
la creativitat, l’educació o
les creences. En definitiva,
un llibre d’un home lúcid i
enlluernador.

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

Alguns anys després
Autor: J. Wagensberg
Gènere: Novel·la

Cadavereta vermella
Autor: Luis Murillo
Gènere: Infantil (+7)

Tornen les aventures
de l’encantadora Caputxeta! Això sí, han passat
molts anys i, com que
està una mica desmillorada, ara és més coneguda
com Cadavereta Vermella.
Amb molt d’humor i fantasia, aquest conte capgira
el clàssic de Perrault per
oferir-nos una versió tan
fosca i macabra com irresistiblement divertida. Els
pares malvats d’aquesta
Caputxeta zombi tenen un
pla molt sinistre. Ara bé,
no s’imaginen els recursos
d’una àvia tan adorable
com la del conte original,
però molt més guerrera i
valenta, perquè no té por
ni del llop ni de ningú!.
Cadavereta vermella és
una gamberrada de conte
que enganxarà fins i tot a
aquells que no són lectors.
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Nadal 2015
No hi ha gens de lluna,
ni es veuen estels.
Només la fulgència
d’incisives llums
amb veus capdellades
davallant del cel,
senyalen un punt.
Un punt per dissoldre
les cruïlles nostres
en gresol novell,
des d’on les guspires
lluents de l’Estel,
ens mudin les rutes
per altres que ens duguin
de nou a Betlem.
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El CF Balaguer guanya a l’Amposta 4-2
i ja és quart a la taula classificatòria
FUTBOL>> Els
balaguerins ja refets de
la crisi de resultats del
novembre sumant 7 dels
últims 9 punts possibles
29/11/2015

JESUS I MARIA
BALAGUER

1
1

13/12/2015

BALAGUER
AMPOSTA

4
2

Classificació
Primera Catalana

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Igualada....................28
2. Suburense ...............27
3. Castelldefels.............25
4. Balaguer.................. 25
5. Rapitenca..................24
6. Terrassa.....................23
7. Lleida.........................23
8. Santboià....................22
9. Jesus i Maria............22
10. Vilanova..................21
11. Vilaseca...................21
12. Vista Alegre............21
13. Viladecans..............19
14. Sant Ildefons..........18
15. Amposta..................13
16. Reddis.......................7
17. Catllar........................5
18. Torredembarra ........4

1. A. Fernández....... 6
2. Yerai Darias........ 3
3. S. Galceran......... 2
4. Isaac Solanes..... 2
5. Marc Sánchez.... 2
7. Ivan Fontana....... 1
8. Pau Solanes....... 1
9. G. Soldevila........ 1
10. M. del Águila.... 1

Sergi Galceran s’emporta una pilota en atac

El Balaguer continua
amb els resultats positius
després de vèncer comodament a l’Amposta per 4-2,
en un dels millors partits de
l’equip aquesta temporada,
i que va deixar totalment
desarmat a l’equip visitant,

que en cap moment va
trobar solucions per intentar trencar la pressió dels
balaguerins, tot i que els de
les Terres de l’Ebre es van
avançar en el marcador en
el minut 13 de la primera
part, en la única ocasió de

Els balaguerins celebren un dels gols

perill que van crear durant
els primers 45 minuts.
Pau Solanes aconseguia
empatar el partit al minut
30 i abans del descans, el
Balaguer va tenir fins a tres
clares ocasions per anar al
vestidor amb un resultat
favorable. Però el resultat
no es mouria i no seria fins
al segon temps que els vermells afinarien la punteria,
i Genís amb l’ajuda d’un defensor de l’Amposta, Marc
Sánchez i Mikel Del Águila
van arrodonir un resultat
que va fer vibrar el públic
balaguerí que va aplaudir
tots i cadascun dels gols
locals.
El passat diumenge
l’equip va jugar a casa amb
el Viladecans i ara descan-

sarà fins el 10 de gener que
visitarà el camp del Vista
Alegre abans de tancar la
primera volta a casa amb
el Torredembarra.

El Balaguer va
aconseguir marcar
quatre gols a l’Amposta que li donaven tres
punts molt importants
de cara a la recta final
de la primera volta, per
mantenir-se a la zona
alta de cara a encarar
la segona volta amb
totes les garanties per
poder optar a tot.
Pau Solanes, Marc
Sánchez, Genís Soldevila i Mikel del Águila
van ser els golejadors.

Propers encontres
10/01/2016 -- 17 h.
Camp
de Vista Alegre

Vista Alegre | Balaguer
------------------------------------17/01/2016 -- 16,30 h.
Camp Municipal de
Balaguer

Balaguer| Torredembarra

Mikel del Águila

ESPORTS

Sara Puigarnau quarta classificada en
el campionat de Catalunya infantil
NATACIÓ>> La jove nedadora va quedar 4a en 200
metres braça, i cinquena en els 100 metres braça

Nedadors balaguerins al campionat de Catalunya

Un cop celebrat el
campionat català de natació
Infantil i júnior d’hivern a les
instal·lacions del CN Sabadell
amb 5 representants del CEN
Balaguer.
En categoria infantil tenim
la Sara Puigarnau 4a de la
seva edat en els 200 braça i
5a en els 100 braça i 14a en
els 400 estils, Ares Perera
9a en els 50 lliures, 11a de
Catalunya en els 200 lliures i
14a en els 100 esquena, 100 i
400 lliures, Laia Palacín 28a en
els 50 lliures, la 22a posició de
la Núria Pallé en els 200 braça
i 19a en els 100 braça i la 34a
posició de l’Emma García en
els 50 lliures.

Antoni Carulla i Eva Ribalta
guanyadors de la Pujada a la
Seu Vella de Lleida
Lleida va viure una de
les cites esportives amb
més solera, la Pujada a la
Seu Vella, que enguany
arribava a la seva 35a
edició. Antoni Carulla
(Runner ’s Balaguer) i
Eva Ribalta (Xafatolls)
van ser els triomfadors
d’una jornada que va
aplegar un miler de participants.
La prova emblemàtica per excel·lència
del calendari lleidatà,
puntuable per a la Lliga
Ponent, va estar una ve-

Antonio Carreño va ser semifinalista
del Torneig de Tennis de la Manga Club
TENNIS>> El tenista balaguerí Antoni Carreño va
arribar a les semifinals del
Torneig Internacional de Tennis de la Manga Club després
d’haver eliminat a l’anglès
Peter Finlay per 6/7, 6/1 i 6/4 i al
francès Pierre Escudé per 6/1 i
7/6. A les semifinals va perdre
amb el francès Jean Georges
per un doble 6/3. Carreño ha
acabat la temporada entre
el 70 i 75 lloc del rànquing
mundial i quart d’Espanya per
majors de 75.

Antoni Carulla

Antonio Carreño
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ATLETISME>> El
corredor del Runner’s
Balaguer va guanyar
en una prova amb un
miler de participants
ritable festa, amb un recorregut gairebé idèntic
al de l’any passat, amb
sortida des de la plaça
de la Sardana (a la Seu
Vella), i 10 kilòmetres de
trajectes abans de tornar
al punt d’origen.
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El CTT Balaguer Villart Logístic continua
liderant la Superlliga femenina
TENNIS TAULA>> Les balaguerines van guanyar
per un clar 4-2 al Priego TM i continuen liderant la
classificació amb una sola derrota fins ara

Ting Ting Wang

El passat 12 i 13 de
desembre el Balaguer Villart
Logístic es va imposar al
Priego TM per 4 a 2 i es situa
així com a lider provisional
de la Superdivisió Femenina.
En el primer partit Yan
Lan Li es va imposar amb
rotunditat a Nerea Garcia
per 3 a 0 (11-2, 11-2, 11-4).
En el segon Anna Biscarri
queia davant la sèrbia
Marija Galonja per 0 a 3
(4-11, 6-11, 6-11). Tingting
tornava a posar pel davant
al Balaguer imposant-se a
Carmen Henares per 3 a 0
(11-4, 11-6, 11-2).
En el dobles la parella
formada per Tingting Wang
i Yan Lan Li s’imposava,
amb certes dificultats en el
segon set, a Marija Galonja
i Carmen Henares per 3 a 0

Club Tennis Taula Balaguer Villart Logístic

(11-8, 13-11, 11-5). Yan Lan
Li cedia el seu punt davant
Marija Galonja per 0 a 3
(9-11, 8-11, 7-11), escurçant
distància en el marcador.
Però Tingting Wang
s’imposava amb comoditat
a Nerea García per 3 a 0
(11-3, 11-4, 11-3) i deixava
el marcador final en un 4 a
2. Un resultat que situa el
Balaguer Villart Logístic al
capdavant de la classificació
de la lliga
D’altra banda, en la

concentració celebrada
el cap de setmana a
Saragossa, el segon equip
femení del Club Tennis Taula
Balaguer, el Balaguer Cudós
Consultors es va imposar
en els dos encontres de la
Primera Divisió Femenina
que va celebrar contra
l’amfitrió, el Publimax Cai
Santiago de Zaragoza, i
contra el CTT Ganxets de
Reus.
El mes de gener hi haurà
la trobada a Balaguer.

ESPORTS

Olga Parisé, única jugadora lleidatana
a la selecció catalana absoluta de FS
Olga Parisé Farré, ha
estat la única jugadora
lleidatana a la selecció catalana. La jugadora del Check
Systems-It’s Only Balaguer
ja és la segona temporada
que juga amb la selecció
catalana femenina absoluta, aquest cop convocada a
l’Europeu Femení que s’ha
celebrat a Santa Coloma
de Farners del 14 al 18 de
desembre.
Ja en la temporada
passada, l’Olga, va estar
amb un torneig celebrat
a Brisbane (Austràlia),
i aquesta temporada el
tècnic Chirstian Roldán
ha confiat novament amb
ella per disputar l’Europeu
Femení que s’ha celebrat
a Catalunya en els últims
dies.
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Victòria de l’equip de futbol
sala femení per 1-5 a Alella

La jugadora ha disputat el Campionat Europeu
Femení disputat la setmana passada a Santa Coloma
de Farners

Check Systems-It’s Only Balaguer

Olga Parisé

FUTBOL SALA>> El
Check Systems-It’s Only
Balaguer va tornar al
camí de la victòria davant el Paparazzi Alella
FS, per 1-5, després de
la passada jornada on
el Balaguer va ensenyar
la seva pitjor versió del

futbol sala davant d’un
efectiu Teià Futbol cinc,
aquesta jornada les de
Balaguer tornen a sumar
tres punts importants
per seguir al capdavant
de la classificació de la
primera Divisió femenina de Catalunya.
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ESPORTS

Blanes va acollir el Campionat Comarcal
base de Futbol Sala, el 5 de desembre
Tretze jugadors i quatre
seleccionadors van estar
seleccionats del club
Comtat d’Urgell de
Balaguer
El passat dissabte
5 de desembre, es va
disputar a Blanes el
Campionat Comarcal Base
de futbol sala, en el qual
es van enfrontar les diferents
seleccions comarcals que
representen a les diferents
delegacions de futbol sala
dins de la FCF.
L’ E F S
Comtat
d’Urgell ha pres un paper

250 escolars van participar a la
Gimcana maratoniana al
pavelló d’Inpacsa
Organitzada per als
alumnes de segon de
primària de tots els
centres educatius de
Balaguer

EFS Comtat d’Urgell

important en l’aportació
de jugadors i entrenadors
als diferents equips de la
Selecció de Lleida.
Un total de 13 jugadors i

4 seleccionadors de l’escola,
van poder gaudir d’aquest
campionat que aplega uns
720 jugadors i jugadores i
més de cent entrenadors.

Aida i Andrea Alemany i Miriam Pérez
primeres per equips a la Jean Bouin
Van recollir el trofeu el passat 9 de desembre a la
Federació Catalana d’Atletisme

Joves atletes de l’escola de Balaguer amb el premi

El passat dimecres 9 de
desembre, l’Aida i l’Andrea
Alemany i la Míriam Pérez
van anar a Barcelona,
a la Federació Catalana
d’Atletisme, a recollir el
trofeu que les distingia
com a primeres per equips
en la categoria Infantil
Femení que van disputar a
la famosa cursa Jean Bouin,
a Barcelona el passat 22 de
novembre.
Les tres joves atletes són
habituals a tots els podis de
les proves atlètiques que
se celebren a les nostres
comarques lleidatanes
i també a la resta de
Catalunya.

Un total de 250
alumes de segon de
primària dels diferents
centres escolars de
Balaguer van participar
el passat divendres a la
gimcana maratoniana
per tal de conscienciar
als escolars d’aquesta
edat de la importància
de fer esport per evitar
tant la diabetis com
l’obesitat, malalties

en que s’ha centrat la
Marató de TV3 d’aquest
any.
Aquesta activitat
va estar organitzada
per Blanca Paniagua,
alumna de batxillerat i
que presenta aquesta
experiència com a treball
de recerca. Blanca
Paniagua explicà que
l’objectiu de la gimcana
és el fet de promoure
els beneficis dels bons
hàbits alimentaris i
de l’activitat física per
prevenir aquestes dues
malalties de la marató
2015. Durant tot el matí
els alumnes van practicar
dife re nts e sports al
pavelló d’Inpacsa.

Foto dels participants de la gimcana Maratoniana

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.

Obres i serveis

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

Com en aquest cas no
cal amagar res, puc dir que
vaig tenir una alegria al veure que tot el perill d’ensorrament de la balconada de
l’Ajuntament s’ha corregit.
Ara ja podré anar a l’únic espectacle gratuït que hi ha a
Balaguer: els Plens de l’ajuntament. Doncs la temor d’un
segon desastre com el del
cine ERSA no es pot repetir.
Ja diu la dita que gat mullat
amb el gest en té prou.
Hi ha avui, com ahir postures ben ridícules, com el
ficar-te a l’abast d’un perill
en uns dies concrets i uns
moments ben determinats.
No deixava d’ésser una ridiculesa que a res portava ni
res podia portar. S’ha arranjat amb un ciment lleuger
amb forma de paper judicial,
donant a conèixer les conseqüències de no donar-li compliment i aplicar el remei a
termini fixat, cas contrari
resultaria molt desagradable
per algú, ja assenyalat.
Jo voldria preguntar si
no hagués estat més pràctic
anar a ciutats més representatives que la nostra, a veure
que feien amb les banderes,
pendons i altres coses de
menjar, i dic menjar perquè
tota bandera ha donat i dóna
menjar darrerament a massa
gent. Si les ciutats visitades
no en van treure cap, perquè
aquí si? Certament hi hagut
sempre qui vol fer entrar el
clau per la cabota. Aquests
personatges deuen creure
que el seu exemple pot ser
un model a seguir, sense
oblidar el desig de poder ser
diputat al Parlament, o sortir
a primer terme als reportatges televisius o fotogràfics.
Carallotades de nen gran!,
sense cap innocència infantil, i sí, amb interessos de
ben adult.
El fals matrimoni de CiU
(E.P.D. si pot) i ERC va demostrant la seva consistèn-

cia circumstancial. Al festeig tan bonic al Parlament,
fent una sola pinya a l’hora
de votar. Al carrer i cada dia
van fent la seva particular
guerra sempre que es pot. I
de tot gènere. Tots sabem el
que pensen uns dels altres,
des de l’honestedat a la falta de preparació per governar. Recordant els Tripartits
com mencionant a la mare.
Si arribem a les manies de
la “titulitis” és per justificar
sous i ja és per ficar-se a
riure, els fan servir com una
primera necessitat per ferho tot bé, i per a mi no em
calen tants per ser un just
administrador, que no deixa
d’ésser un bon governant.
Després d’uns tocs d’assaig la bandera de l’Estat
ja està al lloc del que amb
una mica de seny, si voleu
legalista no s’havia de tocar, és tot un gest ben afectuós, el que l’embolcallin
amb la nostra quadribarrada per resguardar-la en els
seus colors de l’humitat i
les inclemències del temps
balaguerí. Tot un detall a
tenir en compte. Però aneu
a saber si algú pot entendre
que és ofenós pel seu sentiment el batibull, la barreja,
el poti-poti, en fi, el desori
de que en vuitanta centímetres hagi tal barreja. I
ens tornem a trobar fora
de la llei. Ves que hi farem
si tenim ganes de gresca
marinera, amb uns tocs de
tossut infantilisme.
Llegint al Cambó em
vaig apuntar un pensament
seu. La veritat sigui dita no
ho vaig fer pensant en un
cas com aquest. Però acolla perfectament amb els
dies que ens ha tocat viure,
i potser pels que ens faran
viure. Diu així el Sr. Cambó:
“Hi ha dos maneres d’arribar al no res: una demanar
l’impossible, una altra, retardar l’inevitable”.

Nadal 2015

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

Aquest naixement que
ha aportat vida, llibertat,
justícia i humanitat, com
també una batalla entre el
bé i el mal, amb la diferència de que si guanya el bé
perdona. Durant trenta anys
va passar inadvertit, que de
segur es preparà pel gran
canvi, no sent fruit de l’atzar
sinó d’un do de Déu que es
va fer home, per tenir contacte amb nosaltres i ensenyar-nos com hem d’obrar,
no sent fàcil perquè el mal
ve sol.
Jesucrist va presentar-se políticament inofensiu, no podent ser d’altra
manera, predicant el regne
de Déu, sent el seu entorn
incompatible amb el Regne
Romà i amb els summes
Sacerdots, sent unes amenaces polítiques i religioses.
No va venir a destruir,
sinó a construir, ni a condemnar solament a erradicar el mal. Si seguíssim el
seu missatge estaríem molt
millor.
Fa ja molts anys, que
he tingut interès d’investigar sobre aquesta persona
mística, ja que tenia dubtes,
però amb el temps ho he

vist més clar, i traient la conclusió de tots els miracles visibles que en aquell temps va
fer, acudint a ell en cada moment en que el necessitem.
Els més experts científics
donen com real i el citen com
redactor de la humanitat i un
gran exemple. Els evangelis
varen tenir gran part llegendària.
Del nou testament es venen molts exemplars, no veient bé com les institucions
els utilitzen. Déu no és mou
en un terreny irreal ni virtual,
tan sols espiritual.
La ciència no descobrirà
a Déu, i tampoc respondrà al
perquè de tot, doncs la llum
no és patrimoni de gent d’elit,
tan sols els que tenen una
gran fe.
La religió tradicional en
la societat moderna significa que s’acaba, sinó que es
transforma, i les institucions
estan en crisi, doncs proliferen moviments d’espiritualitats que no passen per
lo eclesiàstic, com el cas de
Leonard Boff fundador de la
Teologia de l’Alliberació al
front d’en Pere Casaldàliga i
Vicens Ferrer compromesos
amb els pobres i amb els més

Gran recapte d’aliments

Pepita Sotelo, Presidenta de Creu Roja La Noguera
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Càrites, Creu Roja, Servei Socials del Consell Comarcal i serveis socials de
l’Ajuntament de Balaguer
entitats que porten a terme el projecte Àgape Banc
d’Aiments, vol agrair a tots
els ciutadans de Balaguer i
de la Comarca de la Noguera la seva col·laboració en
el gran recapte d’aliments
que es va portar a terme
els passats dies 27 i 28 de
novembre. També donar
les gràcies a tot el grup de

voluntaris que, d’una manera
o altra, van participar, molt especialment a l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil
de Balaguer que cada any hi
participen.
L’objectiu
d’aquestes
campanyes és aconseguir
recollir aliments bàsics (llegums, arròs, llet, oli, conserves...) per distribuir-los a les
famílies més vulnerables de
la nostra societat.
Aquest any i durant
aquests dos dies, ha tornat a

desfavorits, havent tingut persecucions, sense falta de sensibilitat en aquestes persones
que donen un gran exemple.
Aquest nou Sant Pare
que dóna mostres de grans
canvis i vol canviar el Vaticà,
reconeixent tots els errors del
segle XX, tot una confessió,
i tots els que reconeguin les
seves faltes poden canviar, no
tenint interès personal ni ideologia política significa el seu
pas per aquesta terra.
Les religions haurien de
reunir-se i aportar l’amor, el
bé i la justícia, no aportar divisions que solament produeixen guerres, encara que es
diguin santes.
L’església hauria de ser
independent de l’estat, lliure i
sostinguda pels creients, havent de formar consciències,
ajudant a distingir el bé i el
mal, i l’estat ha de col·laborar
amb la societat perquè vagi
més bé, no sent treballs insignificants.
Està escrit per convencer-nos que per tots els que
pretenen agermanar als homes per fer-los millor són
sacrificats pels interessos
creats, i els egoismes i per les
lleis convencionals, acceptant i estant preparats.
Bon Nadal, que a les nostres llars regni la pau i l’alegria que aquestes glorioses
festes ens aporten.

fer-se palesa la solidaritat de
la nostra gent i s’ha recaptat
més de 17 tones d’aliments
de primera necessitat.
Volem informar que les
persones que vulguin aportar
aliments de manera sistemàtica o puntual al banc d’aliments de la nostra ciutat ho
poden fer adreçant-se al local
Àgape, banc d’aliments ubicat al carrer Girona, número
7 així com les persones que
hi vulguin col·laborar com voluntaris.
L’horari del banc d’aliments és dimarts, dimecres i
dijous de 10 h. a 11.30h.
Moltes gràcies a tots.
------------------------------------------------
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L’Orfeó Balaguerí ofereix el concert de
Nadal conjuntament amb el Cor Jove
El Cor Jove oferirà el seu primer concert el proper
26 de desembre al Teatre Municipal de Balaguer

Concert de primavera de l’Orfeó balaguerí

El proper dissabte
dia 26 de desembre,
festivitat de Sant Esteve,
l’Orfeó Balaguerí oferirà
el tradicional Concert de
Nadal a les 8 del vespre,
al Teatre Municipal de
Balaguer.
E n g u a n y, a q u e s t a
tradicional representació,
ens ofereix una gran
novetat, el concert de
Nadal presentarà el Cor
Jove de l’Orfeó Balaguerí,
que s’estrenarà en primícia,
representant tres peces.
Esperant que el primer
concert d’aquest cor, sigui
el principi d’una llarga
trajectòria.

Concert de les Nines solidàries el
proper diumenge 27 de desembre
El proper diumenge 27
de desembre, el Teatre Municipal de Balaguer acollirà
un nou Concert de ‘Nines
solidàries” a partir de les
6 de la tarda. El preu de
l’entrada és de 12 euros, i
tots els infants amb entrada
rebran una nina solidària.
La venda anticipada d’entrades es fa al Teatre Municipal. Concert a càrrec de la
soprano Maria José Rúbies
Biscarri i el pianista Xavier
Sabaté.

Repte Guinness aconseguit
pel mestre tallador de pernil
Manel Pérez de Lleida
El mestre tallador de
pernil de Lleida, Manel
Pérez va aconseguir fer
el repte Guinness que
s’havia marcat, de tallar
un pernil en més de 400
talls i tornar-lo a recomposar com si es tractes
d’un trencaclosques.
Manel Pérez va tallar
un total de 453 llesques
de pernil, en un temps
de 44’15’75’’ minuts i el
va tornar a muntar amb
un temps de 31’51’87’’
minuts.
El repte es va fer al
restaurant Racó Ibèric de
Balaguer i tot el pernil, es
va repartir en tapes que
es venien per 5 euros i tot
el que es va recaptar ha
estat lliurat per la Marató
de TV3 del passat diumenge 13 de desembre,

Manel Pérez
Nines solidàries

Manel Pérez va tallar
un pernil en 453
llesques i el va tornar
a recompondre com si
fos un trencaclosques
dedicada a la diabetis i a
l’obesitat.
Un centenar de persones es van acostar al
Racó Ibèric per tal d’anar
seguint les evolucions
del mestre tallador, considerant un dels millors
de l’estat, i per tant del
món i al mateix temps,
van poder col·laborar
fent la seva aportació
per les tapes solidàries
que es van servir durant
tota la tarda del passat
diumenge.

OCI

La Sucrera de Menàrguens representarà
l’obra “Toc Toc” el proper dia de Nadal
Després de 26 anys, el
grup de teatre La Sucrera
de Menàrguens, aixeca un
cop més el teló el dia 25 de
desembre a la Sala Joan
Baptista Xuriguera, per fernos gaudir de la seva estrena
nadalenca, amb la qual passar
una tarda entretinguda.
Aquest any assumeixen
un nou repte, amb l’estrena
de l’obra “Toc toc”, una
comèdia irresistible. Tot i
que el plantejament sembla
senzill, fer riure, lo difícil
és mantenir 6 personatges
durant 100 minuts a escena
moguts per uns trastorns
exagerats i unes paraulotes
que a poc a poc s’esdevenen
amb un altres plantejament
com l’empatia i la tolerància.

Jan Peries realitza algunes
proves amb el F.C. Barcelona

Jan Peries
Protagonistes de l’obra “Toc Toc”

Tot i les exageracions dels
personatges, s’hi poden
trobar bastants similituds
amb la vida real. Són
malalties molt peculiars i

iròniques però, també,
d’alguna manera o altra són
casos que tots nosaltres
coneixem i fàcilment ens hi
podem identificar.

El dia 22 el Teatre acollirà el Concert
dels alumnes de l’escola de música

Concert al Teatre Municipal
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El proper dimarts dia
22 de desembre, l’últim dia
de classe abans que els
escolars comencin les vacances de Nadal, el Teatre
acollirà un cop més, a tots
els alumnes de l’Escola Municipal de Música que a les
8 del vespre ens faran una
representació de l’esperat
concert de Nadal, amb les
actuacions estudiades durant aquesta part de curs.
L’entrada és gratuïta.

El Barça ha tornat a
mostrar interès, com és
habitual en els últims
anys, en jugadors del
futbol base de les terres
de Lleida.
La temporada
passada ja es van
incorporar dos
jugadors lleidatans al
Fut bol Format iu del
FC Barcelona i ara un
altre jugador, Jan Peries

Duran, anirà a entrenar a
la Ciutat Esportiva Joan
Gamper per tal que els
tècnics el puguin valorar
en un context de màxim
nivell.
Jan Peries Duran és
jugador del CF Balaguer
en la categoria benjamí i
també rep el complement
futbolístic a l’FCB
Escola de tecnificació
de Torrefarrera.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES
----------------------------------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 m2 d’extensió.
Interessats trucar al:
676996765.
-----------------------------------VENDO CASA de planta baja en Bellcaire
de Urgell, 4 habitaciones, gran cocina,
comedor con fuego
a tierra, salón, calefacción, baño y patio.
Amueblada, con salida
a 2 calles, almacén 250
m2+altillo 270 m2. Todo
por 130.000 €. Razón:
607032527 (Joan). No
agencias.
-----------------------------------

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 condicionat, 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.
------------------------------------

VENDO terreno urbano de 150 m2, vallado,
salida a 2 calles, con
todos los servicios, a
pié de calle. En Bellcaire. Razón: 607032527
(Joan). No agencias.
-----------------------------------TREBALL
----------------------------------PAGÈS busca terra
per arrendar de reg i
secà. Raó: 676774325.
----------------------------------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.
----------------------------------S’OFEREIX administrativa amb anys d’experiència, a mitja jornada pels matins. Raó:
667006886.
------------------------------------

SE OFRECE chica joven de Balaguer, para
hacer trabajos de camarero, cuidar gente
mayor o niños. Con
carnet y coche. Disponibilidad total. Con
garantías y buenas
referencias. Razón:
631331593.
-----------------------------------NATIVA dóna classes
particulars d’anglès.
Amb possibilitat de fer
classes de conversa,
en grups organitzats o
bé fent classes particulars. Trucar al telèfon:
650422582.
-----------------------------------VARIS
-----------------------------------ES VEN per jubilació,
semiremolc baix tipus
“gondola”, 12 metres,
suspensió pneumàtica, 9 anys, com a nou.
Preu: 7.850 euros. Raó:
662003299.
------------------------------------

ES VEN llenya d’ametller i d’alzina a 0,12
cèntims/kilo. Portada a
casa. Raó: 676774325.
----------------------------------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 COMPRA llenya
d’ametller i alzina,
tallada llarga. Raó:
639338315-639338314.
-----------------------------------VENC matalàs de llit
convertible (tamany
80x130 cm), seminou.
Interessats trucar al
615211666.
-----------------------------------
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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 17 de desembre
a les 8 de la tarda del 24 de desembre
CLAVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 24 de desembre
a les 8 de la tarda del 31 de desembre
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 31 de desembre
a les 8 de la tarda del 7 de gener
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 7 de gener
a les 8 de la tarda del 14 de gener
ALDAVÓ

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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