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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 compro-
metem 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.

 Segons un estudi mundial de dades disponibles realitzat 
l’any 2013, el 35% de les dones de tot el món ha patit violència 
física i/o sexual per part de la seva parella o violència sexual 
per part d’una persona diferent de la parella. No obstant 
això, alguns estudis nacionals demostren que fins al 70% 
de les dones ha experimentat violència física i/o sexual per 
part d’un company sentimental durant la seva vida.
 Per tal d’abordar la violència contra les dones de forma 
efectiva, cal comptar amb un enfocament integral que 
inclogui un ampli ventall d’actors. Aquest enfocament 
ha d’abastar l’elaboració de lleis i polítiques, serveis de 
prevenció i ajuda, el canvi de normes i comportaments en 
homes i nens, a més d’incorporar la recopilació de dades 
i investigació. Un component important dels esforços 
de prevenció rau en generar consciència i organitzar 
campanyes sobre l’abast i l’impacte de la violència, però cal 
complementar aquestes accions amb programes educatius 
i la mobilització comunitària si es vol obtenir resultats 
continus.
 Posar fi a la violència contra les dones és una de les 
prioritats clau d’ONU Dones; per això, compta amb diversos 
programes que aborden la pandèmia a nivell mundial. ONU 
Dones dóna suport a la ampliació de l’accés a respostes 
multisectorials de qualitat per a les supervivents que 
incloguin seguretat, refugi, salut, justícia i altres serveis 
essencials. Defensen la creació de lleis i contribueixen a 
orientar polítiques i plans d’acció destinats a la prevenció, 
el mitjà que, a llarg termini, resulta més eficaç en termes 
econòmics per aturar la violència contra les dones i les seves 
causes profundes.
 Des de Balaguer, també es vol donar suport a les 
iniciatives que es fan per lluitar contra la violència de gènere, 
per això aquest diumenge es celebrarà una nova edició de 
la Cursa de la Dona.

La violència envers les dones
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 No h i  van haver 
sorpreses d’última hora 
i la Colla Mare Nostrum 
es va endur el Trofeu 
Ciutat de Balaguer i el 
campionat de Catalunya 
del grup A, no hi va haver 
cap moment de dubte, 
la colla de Barcelona 
va quedar 1a en les tres 
sardanes que van ballar. 
La colla Violetes del Bosc 
va quedar en 2a posició, 
tant a Balaguer com al 
campionat.
 Pe l  q u e  f a  a  l a 
competició de la Terra 
Ferma, tampoc hi van 
haver  sorpreses,  la 
Dolç Infern del Grup 
Sardanista Montserrat 
de Lleida es va proclamar 
ja campiona de Ponent i 
tot i que va fer 2a, només 
la colla Mirant al Cel de 

La Mare Nostrum es va endur 
el Trofeu de Balaguer al
Concurs de colles sardanistes

La Final de Veterans 
del Concurs de colles 
de Balaguer del 6 de 
novembre va ser per 
la colla Sabadell

Sabadell els va superar, 
colla que no participa en 
el campionat de Lleida, 
però sí que es va endur 
la 1a posició al de punts 
lliures. La colla Estol-
Espígol d’Agramunt va 
quedar 3a a Balaguer, i 
això fa que pugin alguna 
posició a la general.
 Pel que fa a la final 
de Veterans, que no hi 
participa cap colla de la 
demarcació de Lleida, la 
colla Sabadell es va endur 
la victòria i el campionat.

Balaguer viu una de les Festes Majors 
més participatives de la història

Les autoritats cap al Santuari

La bona climatologia ha permès que milers de
persones hagin participat dels molts actes
organitzats per l’Ajuntament de Balaguer

Les ballades de gegants i capgrossos 
seguides per centenars de balaguerins

 Com ja és habitual du-
rant les Festes del Sant 
Crist de Balaguer, els ver-
daders protagonistes pels 
nens i nenes, però també 
per molts adults, són  els 
gegants i capgrossos.
 El dimarts 8 de novem-
bre, ja es va produir la pri-
mera de les ballades durant 
l’Ofrena Floral dels escolars 
dels centres educatius de 
Balaguer, al Santuari del 
Sant Crist.
 El dimecres, dia del Sant 
Crist, els gegants i cap-

Ballada de Gegants

Els gegants continuen 
essent els protagonistes 
de les Festes per als 
més petits i també per 
molts adults

grossos van acompanyar 
les autoritats a la Missa del 
Santuari, i posteriorment 
van fer la ballada des de la 
Plaça de Sant Salvador fins 
a la Plaça del Mercadal, on 
van acabar amb una ballada 
dels més petits, ja que el 
fort vent va impedir ballar a 

la resta. 
 El diumenge 13 de no-
vembre, la ballada va ser 
seguida per centenars de 
balaguerins des de la Plaça 
fins al passeig de l’Estació i 
va retornar cap a la Plaça on 
van fer una ballada abans 
de les sardanes.

 Milers de persones han 
participat des del passat 
diumenge dia 6 i fins el 
diumenge 13 en tots els 
actes de la Festa Major de 
Balaguer.  A la Festa Major 
d’enguany no hi han faltat 
els tradicionals concerts, el 
ball a l’envelat, el concurs 
de sardanes, les ballades de 
gegants i capgrossos i acti-
vitats de tot tipus,  de caire 
cultural, lúdic i esportiu.
 Balaguer ha viscut una 
de les millors festes majors 
dels darrers anys. La bona 
climatologia i la qualitat 
dels espectacles i actes 
organitzats han fet que els 
balaguerins hagin pogut 
gaudir de tots ells. 
 Els joves també han 
tingut els seus actes a la 
Carpa Jove instal·lada a la 
vora de l’envelat.

Concurs de Sardanes
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Dues mil racions de coca de samfaina i 
de sucre a l’esmorzar de germanor

 Centenars de persones 
van participar al tradicional 
esmorzar de germanor de 
les Festes del Sant Crist, 
el passat dissabte 12 de 
novembre, a base de coca 
de samfaina i coca de sucre 
elaborades pels diferents 
pastissers de la ciutat de 
Balaguer.
 Des de primera hora 
del matí, es van repartir 
prop de 200 quilos de 
c o c a ,  u n e s  d u e s  m i l 
racions, acompanyades de 
cervesa i sucs de fruita, 
sota els porxos de la Plaça 
del Mercadal aprofitant 
la celebració del mercat 
setmanal dels dissabtes.Esmorzar de germanor 

Carod Rovira presenta el llibre d’Ignasi 
Aldomà sobre l’obra de Vallverdú

En total es van repartir prop de dos-cents quilos de 
coca de samfaina i de sucre, amb cervesa i sucs

Presentació del llibre

 C a l  d e s t a c a r 
l ’ è x i t  d e  l a  C a r p a 
Jove, organitzada per 
l’Associació de Joves de 
Balaguer, amb concerts 
i actuacions que han fet 
ple la major part dels 
dies de la festa.
 E ls  joves  ja  van 
començar la seva festa 
major del Sant Crist el 
dimarts 8, amb  la Nit de 
Música Techno, amb les 
actuacions dels Dj Alex 
Ricart, Ramon Bernat i 
Dj Irem.
 El dimecres 9 de 
novembre e ls  joves 
van gaudir per la tarda 
del  Paintbal l  i  a  la 
nit, versions amb les 
actuacions dels grups 

Els més joves han gaudit de 
la carpa jove amb actuacions 
de grups musicals i dj’s

Dj Lokito va actuar a la Carpa Jove

La Carpa va acollir 
cada nit diferents 
actuacions de música 
techno, rock, i grups 
de versions

 El passat divendres, la 
sala d’Actes de l’Ajuntament 
de Balaguer va acollir la 
presentació del  l l ibre 
«Paisatge, País, Pàtria. 
Josep Vallverdú i el Ponent 
Imprescindible»,  obra 
d’Ignasi Aldomà.
 La presentació va estar 
presidida per l’alcalde 
de Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal,  Concepció Cañadell, 
presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Josep Lluís Carod-Rovira, 
director de la Càtedra de 
Diversitat Social de la UPF, 
Josep Vallverdú, escriptor, 
Carme Vida l  Huguet , 
directora de la col·lecció 

«Argent Viu»,  i l’autor 
del llibre Ignasi Aldomà, 
professor de geografia a la 
Universitat de Barcelona. A 

la presentació del llibre hi van 
participar una cinquantena 
de persones, que van gaudir 
del discurs Carod Rovira.

locals The referents i 
Entrerates.
 El dijous, la carpa 
jove va acollir la Trobada 
d e  c o l l e s ,  a m b  l a 
llonganissada popular, 
i va comptar amb les 
actuacions del grup de 
música Ksonronda, i 
dels DJ’s Lokito i Oriol 
Garcia. La llonganissada 
va  comptar  amb la 
participació d’uns dos-
cents joves i colles de 
diferents grups de la 
ciutat.
 El divendres va haver-
hi el concert del grup 
Oques Grasses, 7DRock 
i  dels Dj’s Madness 
Gangsters.
 La festa major pel 
jovent, pel que fa als 
actes de nit, es va acabar 
el dissabte al vespre amb 
un macro concert de 
Rock’n’roll amb Rehenes, 
La Fuga i va tancar la nit 
el grup de versions Els 
rocktambuls, fins ben 
entrada la matinada.



7<<B A L A G U E R

Cara a cara amb Lo Pau de Ponts i la
periodista Magda Gregori a Cal Comabella

 La Muralla de Cal Co-
mabella acollí el passat dis-
sabte 29 d’octubre un cara 
a cara sobre la presència del 
masclisme a les cançons. 
La proposta de debat la va 
llençar a les xarxes socials 
l’il·lustrador Jordi Calvís, i hi 
van participar el cantant Lo 
Pau de Ponts i la periodista 
Magda Gregori, moderat per 
Francesc Canosa.
 Amb aquest debat s’acabà 
la temporada d’activitats 
que durant aquest any han 
tingut lloc a l’allotjament 
modernista del Mercadal. 
Combinant els grans noms 
de l’escena catalana amb els 
talents emergents del territori.Lo Pau de Ponts, Francesc Canosa i Magda Gregori

Un cara a cara moderat per Francesc Canosa que va 
tenir lloc a la Muralla de Cal Comabella

 P a s s a t s  e l s 
terminis, la secció local 
republicana de Balaguer 
va haver de decidir en 
assemblea qui estaria al 
capdavant del partit els 
propers 4 anys. Donada 
aquesta situació, Xavier 
Castel là  va fer  una 
candidatura unitària 
dins del partit i va sortir 
escollit nou President 
d’ERC – Balaguer. 
 Durant el mandat 
estarà acompanyat a 
l’executiva per en Kevin 
D o m í n g u e z ,  l ’ E s t e r 
Guarné, l’Albert Morelló, 
la Mercè Vilarasau, en 
Jordi Prió i en Josep 
Ramells. 
 Durant l’assemblea, 

X a v i e r  C a s t e l l à  v a 
assegurar “que cal fer 
partit i ajudar al Govern 
municipal en tot el que 
calgui i més. Cal tornar 
a sortir al carrer, cal 
tornar a ser Esquerra 
Republicana!” 
 El president sortint, 
Jordi Ignasi Vidal, va 
agrair “que Esquerra a 
Balaguer torni a tenir 
rumb perquè sabem 
que és necessari, cal 
un suport al Govern i a 
l’organització per part del 
partit i per tant, aquest, 
ha de portar la inèrcia. 
Mai és tard, si la lluita és 
bona.” 
  Així doncs, la candi-
datura d’en Xavier Caste-
llà inicia un nou mandat 
ple de ganes i il·lusió per 
Balaguer. La formació as-
segura “que cal un canvi 
de potència a Balaguer. 
Hem de fer créixer la 
ciutat i només ho farem 
si tots els balaguerins 
ens ho creiem”.

Xavier Castellà, nou president 
d’Esquerra Republicana a 
Balaguer

Xavier Castellà
escollit nou president 
pels propers 4 anys, 
substituint a Jordi 
Ignasi Vidal

El Palauet de la Muralla seleccionat com 
un dels hotels més singulars de Catalunya

Palauet de la Muralla

 El Palauet de la Muralla 
ha estat escollit com un 
dels hotels més singulars 
de Catalunya per la revista 
«Time Out», que recomana  
llocs i activitats turístiques.
 En el seu últim número 
digital, es fa una relació 
dels hotels més singulars a 
Catalunya, entre els quals 
es destaca el Palauet de 
la Muralla pel seu origen 
medieval, els mobles antics, 
las pintures i tota la història 
que amaga entre els seus 
murs.
 De fet, es tracta del segon 
cop que és seleccionat com 
un dels hotels amb més 
singularitat. El passat mes de 

març a «El viajero» del diari 
el País, va ser esmentat com 
un dels deu allotjaments 
amb caràcter especial de tot 

l’estat espanyol. El Palauet 
ha rebut visites de països 
com el Japó, Estats Units i 
Nova Zelanda.

Un moment de l’Assemblea
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La taula d’entitats de les Avellanes,
va ser present a la Fira de la Sal
 El dia 30 d’octubre a les 
Avellanes es va fer la 1a Fira 
de la Sal, que va comptar 
amb les tradicionals parades 
de productes artesans i de 

Fira de la Sal de les Avellanes

El Monestir de les Avellanes presenta 
la restauració del claustre romànic

Claustre del Monestir de les Avellanes

 El proper diumenge 
20 de novembre, durant 
tot el mati, de les 9,30 a 
14 hores, la localitat de 
Os de Balaguer acull la 
setena edició de la Fira 
de les Aspres. 
 U n a  F i r a  d e 
productes artesanals i de 
Quilòmetre 0, orientada 
espec ia lment  a  les 
famílies, amb parades 
de molts  productes 
així com: melmelades, 
torrons, oli, ratafies, vi, 
embotits, formatges, 
mels, sal, pastissos, 
cava, collars i polseres.
 La Fira dels Aspres 
comptarà amb activitats 
lúdiques amb un globus 

captiu al camp de futbol 
i passejades amb ponis.
 Es farà un any més 
una jornada de portes 
o b e r t e s  a l  C a s t e l l 
Medieval Os Malignum 
Castrum i al Museu de 
Campanes de Catalunya.
 L a  F i r a  e s t à 
o r g a n i t z a d a  p e r 
l’Associació d’Empresaris 
i Comerciants Les Aspres 
del Montsec, socis dels 
establiments comercials 
de  la  Noguera  Al ta 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Os de 
Balaguer.
 Una fira que engloba 
la unió de productes de 
la zona, amb la venta i 
degustació d’aquests, 
l’art amb la possibilitat 
de veure exposicions i 
visites culturals, així com 
també la possibilitat de 
que els més petits de la 
casa vinguin a fira per 
gaudir d’activitats i jocs 
pensades per a ells. 

Os de Balaguer acollirà la 
setena edició de la Fira de les 
Aspres aquest diumenge

Edició de l’any passat de la Fira de les Aspres

Enguany arriba a la 
seva setena edició, 
una fira ja totalment
consolidada en
aquesta zona

 El passat dissabte, 29 
d’octubre el Monestir de les 
Avellanes va celebrar l’acte 
inaugural de la restauració del 
claustre romànic, i la clausura 
del 850 aniversari del mones-
tir. Els actes van comptar amb 
la presència de diverses au-
toritats civils i eclesiàstiques 
com l’arquebisbe d’Urgell 
Joan-Enric Vives, el director 
dels serveis territorials del 
Departament de Cultura a 
Lleida, Josep Borrell, o el di-
rector general d’arquitectura, 
habitatge i sòl del Ministeri 
de Foment, el Sr. Anselmo 
Menéndez, entre altres. 
 L’acte va consistir en el 
descobriment de la placa 

commemorativa, el repic de 
campanes, una explicació 
del procés de restauració. 
Posteriorment hi va haver un 

concert i la inauguració de 
l’exposició “Redescobrir el 
claustre romànic del Monestir 
de les Avellanes”.

km 0, i també amb altres de 
difusió cultural, tallers de 
manualitats, exposicions i 
activitats per als més petits, 
entre altres.

 També hi va participar 
la Taula d’Entitats de les 
Avellanes per donar-se a 
conèixer amb una parada 
molt activa, en la qual les 
associacions i patronats 
dels quatre pobles del 
municipi (les Avellanes, 
Santa Linya, Tartareu i 
Vilanova de la Sal) van tenir 
el seu espai per mostrar 
a través de gastronomia, 
reculls fotogràfics, tallers de 
manualitats com és el seu 
municipi i quines activitats 
fan. L’objectiu de les Taules 
és fomentar i oferir espais 
de participació comunitària 
entre les entitats d’un 
mateix municipi.
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Torrons i Mels Alemany presenta una edició 
limitada de torró amb caixes il·lustrades

 El passat dilluns dia 7, 
l’empresa familiar Torrons 
i Mel Alemany d’Os de Ba-
laguer va presentar al Parc 
Astronòmic del Montsec 
(Àger) una sèrie limitada 
de torró amb caixes d’art 
il·lustrades per artistes del 
Montsec. Amb aquesta ac-
ció Alemany fa una aposta 
per promocionar la marca 
Montsec i el seu cel. Consi-
derat el millor de Catalunya 
i un dels millors del món 
per a l’observació de les 
estrelles, el cel del Mont-
sec és una reserva natural 
protegida certificat com a 
Reserva i Destinació Turís-
tica Starlight amb l’aval de 
la UNESCO i l’Organització 
Mundial del Turisme.
 Aquesta sèrie limitada 
d’art i torró de col·lecció, 
se n’han fet només 2.000 

Presentació al Parc Astronòmic del Montsec

La iniciativa és part del projecte “L’Univers
Alemany. Art, cultura, humanitat” els tres pilars
bàsics de l’empresa situada a Os de Balaguer

unitats, i està il·lustrada per 
artistes del territori, com 
són Víctor Pedra i Josep 
Talamonte i elaborada ínte-
grament per persones amb 
discapacitat de la Fundació 
Ilersis Shalom. Aquest tor-
ró precisament, ha estat 
recentment premiat amb 
el Great Taste Awards, con-
siderat l’Oscar del món de 
l’alimentació delicatessen.
 Cada caixa inclou cinc 
barretes de torró (torró dur, 
torró tou, crema cremada, 
crocant i bombó d’ametlla) 

i a més una làmina amb 
l’obra original numerada 
i signada pels autors, que 
es van inspirar en l’univers 
del Montsec per il·lustrar 
aquestes caixes d’aquesta 
sèrie limitada d’art i torró 
de col·lecció, de la que se 
n’han fet 1.000 unitats de 
cada model.
 A la presentació es va 
poder gaudir d’una perfor-
mance del Col·lectiu Free’t, 
que va servir per “explicar” 
el projecte del qual forma 
part aquesta edició limitada.

El gerent i els artistes encarregats de les il·lustracions
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 El dissabte 26 de 
novembre es farà la 
signatura oficial entre 
l’Associació Catalana per 
la Infància Maltractada 
(ACIM) i el Monestir 
de les Avellanes, per 
acollir la seu de la nova 
delegació d’ACIM a les 
Terres de Ponent. 
 El fet que l’ACIM hagi 
escollit el Monestir de les 
Avellanes com a seu, es 
deu a la relació de més 
de 20 anys que ambdues 
entitats comparteixen. 
Des de l’any 1995, els 
membres de l’Associació 
Catalana per la Infància 
Maltractada de les Terres 
de Ponent (ACIM) han 
trobat en el Monestir 
de les Avellanes l’espai 
més  ad ient  per  fe r 
les seves reunions i 
congressos. Per altra 
banda el Monestir de 
les Avellanes acull la 
Biblioteca de l’ACIM, 
un fons bibliogràfic 
únic especialitzat en la 

El Monestir de les Avellanes 
seu de l’Associació Catalana 
per l’Infància maltractada

El conveni amb ACIM 
es signarà el proper 
dissabte 26 de
novembre amb la
presència d’autoritats

matèria, i es va dipositar 
l’any 2010 a la biblioteca 
del monestir. 
 Fa uns mesos la Junta 
Directiva de l ’ACIM 
va aprovar la creació 
d’una delegació a les 
comarques de Lleida, 
que a partir d’aquest 
dissabte tindrà com a 
seu oficial el Monestir de 
les Avellanes. Ambdues 
entitats col·laboraran en 
endavant per fomentar 
activitats i projectes a 
l’entorn de la prevenció 
i protecció de la infància 
maltractada. 
 El programa constarà 
d’un acte institucional 
amb la presència de 
diverses autoritats.

L’esplai de la gent gran de Vallfogona 
celebra la festa de la Castanyada

Inici del projecte Avis i àvies solidaris i 
la campanya “cap nen sense joguina”

 Creu Roja de la Noguera 
inicia la XIII edició del seu 
projecte Avis i Àvies solida-
ris inicia la campanya “Cap 
nen sense joguina”. 
 La iniciativa, nascuda a 
la comarca, pretén activar i 
potenciar la presència social 
de les persones que viuen 
en residències geriàtriques i 
aconseguir finançament per 
la campanya de la joguina 
educativa, “cap nen sense 
joguina”. En la iniciativa 
hi participen totes les 

residències de la comarca i 
la Creu Roja de la Noguera.
 El projecte es basa en la 
venda en diversos mercats 
de la comarca de diferents 
o b j e c t e s  a r t e s a n a l s 
elaborats pels avis i àvies de 
les residències geriàtriques. 

Avis i àvies solidaris

Ambdós programes estan 
dirigits per Creu Roja 
de la Noguera juntament 
amb les residències de 
la comarca

 D e  s e t e m b r e  a 
novembre, els residents, que 
col·laboren voluntàriament 
en aquesta iniciativa, han 
treballat en els productes 
artesanals que seran venuts 
a partir del dimecres 30 de 
novembre als mercats.

Representació de l’obra “Una escola particular”

La castanyada es va celebrar al local poliesportiu 
de Vallfogona i després del sopar de germanor es va 
representar l’obra teatral “Una escola particular”

 El passat dia 30 d’octu-
bre, com cada any, l’Esplai 
de la Gent Gran de Vallfogo-
na de Balaguer va celebrar 
la festa de la castanyada.
 Donada la gran quanti-
tat de participants, la festa 
d’enguany es va fer al local 
poliesportiu.
 La festa de la castanyada 
de Vallfogona va consistir, 
en un sopar popular, i a 
continuació per arrodonir la 
festa el nou grup de teatre 
«Esplai la Vall» va delectar a 
tots els assistents amb una 
farsa còmica: «Una escola 
particular». Va ser una gran 
vetllada en la que tots els 
participants de l’Esplai de 
la Gent Gran de Vallfogona 
de Balaguer van celebrar 
la popular festa catalana, 
amb una dosis d’humor per 
passar la festa.

Monestir de les Avellanes
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Tot i la crisi econòmi-
ca i els turistes que enva-
eixen la ciutat, Barcelona 
està a punt de convertir-se 
en l’escenari perfecte del 
casament d’una rica he-
reva de Manhattan amb 
un jove metge de Puigcer-
dà. Uns mesos abans, els 
glamurosos pares de la 
núvia arriben amb el seu 
jet privat. Han de conèixer 
els consogres i celebrar 
l’anunci oficial. Durant la 
visita, però, un d’ells mor 
misteriosament. Malgrat 
les seves més que dubto-
ses credencials com a de-
tectius privats, les conne-
xions del Borja amb la jet 
set barcelonina faran que 
ell i el seu germà Eduard 
es vegin involucrats en 
una tenebrosa investiga-
ció per intentar resoldre 
el cas.
 Aquesta novel·la ne-
gra, és la perspectiva satí-
rica i fins i tot burlesca, és 
present al llarg de tota la 
novel·la a través de situ-
acions vodevilesques i la 
ridiculització dels perso-
natges, amb la qual l’au-
tora intensifica la denún-
cia social, una manera de 
veure els aspectes més 
foscos de la nostra socie-
tat.

 Alternant reflexions 
i records, Sergi Pàmies 
analitza els orígens at-
zarosos del seu barce-
lonisme com un pretext 
per desplegar un punt 
de vista particular i ori-
ginal. ¿Es pot ser culer 
sense ser antimadridis-
ta? ¿Existeix una manera 
genuïnament barcelonis-
ta d’animar l’equip? ¿Ha 
de vendre’s el club l’àni-
ma als patrocinadors per 
mantenir-se a l’elit? Amb 
vint anys d’experiència 
com a comentarista de 
l’actualitat blaugrana 
en diversos mitjans de 
comunicació, Pàmies 
es planteja aquestes 
preguntes a través d’un 
exercici retrospectiu que 
agermana la ironia, el 
sentit crític i el registre 
passional.
 Un autoretrat vivís-
sim del seu autor i una 
radiografia de les pato-
logies bàsiques del bar-
celonisme convencional, 
que el talent de Sergi Pà-
mies converteix en l’ob-
servatori idoni per mirar 
d’entendre el futbol i les 
actituds que l’acompa-
nyen, en els diferents ti-
pus de seguidors que té 
aquest esport.
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Campanades de boda
Autor: Teresa Solana
Gènere: Novel·la
d’intriga

 Un petit ós surt a pas-
sejar i es troba sis ratolins 
blancs aterrits en el més 
profund d’un bosc ferés-
tec. S’han perdut, es fa 
fosc… i els sis ratolins es-
tan segurs que algú se’ls 
cruspirà! Però no cal patir, 
perquè el petit ós és aquí 
per ajudar-los. Les seves 
idees seran prou enginyo-
ses com per salvar-los de 
les criatures que s’ama-
guen a la foscor?.
 L’autor ens explica 
aquesta  meravellosa 
història que enalteix la 
valentia, l’enginy i la rapi-
desa mental enfront dels 
perills i de la petitesa. Un 
llibre que té l’objectiu de 
despertar la curiositat 
dels més petits i treballar 
amb ells la creativitat i 
l’enginy davant les situa-
cions de perill.
 La narració de com 
gràcies a l’enginy i la va-
lentia de l’ós, aconseguei-
xen enganyar els animals 
que s’acosten als ratolins 
per devorar-los. El text, 
està escrit amb estil cui-
dat, està acompanyat per 
unes il·lustracions atrac-
tives i de gran expressivi-
tat, que fan que els petits 
lectors estiguin atents a 
les explicacions.

Petit ós i els sis ratolins 
blancs
Autor: Chris Wormell
Gènere: Infantil (+5)

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

Indesinenter
Migranya accidental

Començo a ser la víctima d’aquella
avidesa de vell d’explicar tot
allò que fa i no fa, com si la gesta
fos única i al món insuperable.

Encara m’han deixat del campanar
la punta, 
la cúpula quadrada
amb creu de ferro a dalt
que emmarca la silueta
del símbol més bonic de la ciutat.

Encara la puc veure des de casa,
deixeu-me que us ho conti un altre cop,
no tan per a complaure-me’n, com per
cantar que és un miracle que entre tan 
maó posat hi càpiga l’escletxa  
per on es deixa veure el santuari.

He fet de tot això que ara m’envolta 
un món petit,
un món massa petit, encara orfe
de tantes coses que volia fer.

Confessions d’un culer 
defectuós
Autor: Sergi Pàmies
Gènere: Entreteniment
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Els Manel presenten el seu darrer treball “Jo 
competeixo” al Teatre el 10 de desembre

 El proper dissabte 10 de 
desembre, el Teatre Municipal 
acollirà el concert de Manel, 
que presenta el seu darrer 
treball «Jo competeixo».
 Manel és un grup de 
música on les seves cançons 
barregen el pop amb música 
folklòrica. Van llançar el seu 
primer disc al mercat l’any 
2008, titulat “Els millors pro-
fessors europeus”.
 Aquest concert s’engloba 
dins el cicle de concerts que 
l’ajuntament organitza con-
juntament amb la Fundació 
Marguerida de Montferrato, 
amb un total de quatre es-
pectacles, amb altres artistes 
emergents.Grup de música catalana els Manel

El Centre d’Interpretació de l’Or del
Segre present a Expominer a Barcelona
 El Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre ha assistit 
de l’11 al 13 de novembre i 
per segon any consecutiu 
a la Fira Expominer de 
Barcelona on ha realitzat 
tallers de recerca d’or amb 
àbac a tots els visitants 
d’aquest certamen. 
 Han apropat al públic 
les diferents activitats que 
s’hi realitzen durant l’any, 
les propostes adreçades  als 
centres educatius, els tallers 
de recerca d’or al riu Segre.

El proper dissabte 10 de desembre a partir de les 22 
hores al Teatre Municipal de Balaguer

Fira Expominer a Barcelona

 El proper diumenge 4 
de desembre, continua el 
cicle de tardor del Teatre 
amb la representació de 
l’obra  ‘Caiguts del cel!’ 
de Sebastien Thiéry, a 
partir de les 7 de la tarda.
 L ’ o b r a  e s t à 
interpretada per Emma 
Vilarasau, Jordi Bosch, 
Alex Casanovas i Anna 
Barrachina, i dirigida per 
Sergi Belbel.
 L’obra té una durada 
de 90 minuts, on s’explica 
la vida d’una parella que 
se suposa “d’esquerres”, 

descobreix de sobte 
com un dia comencen 
a aparèixer a casa seva 
bitllets de diners que no 
saben d’on vénen. A partir 
d’aquell moment, casa 
seva comença a omplir-se 
misteriosament de feixos 
de bitllets, com caiguts 
del cel. Encuriosits primer 
i  atemorits després, 
la parella comença a 
discutir davant les seves 
reaccions divergents 
d a v a n t  a q u e s t  f e t 
insòlit. D’on han sortit 
els diners? Què han fet 
ells per merèixer-los (o 
no)? Són davant una 
oportunitat per gaudir 
dels plaers de la vida o 
una maledicció que els 
portarà la desgràcia? Una 
comèdia sobre com els 
diners ens donen (o no) 
la felicitat.

El cicle de Teatre continua 
el diumenge 4 de desembre 
amb “Caiguts del cel”

L’obra “Caiguts del cel”

Està interpretada per 
Emma Vilarasau, Jordi 
Bosch, Alex
Casanovas i Anna
Barrachina
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Classificació
Primera Catalana

1. San Cristóbal...........24
2. Balaguer  ................ 22
3. Santboià ...................21
4. Almacelles ...............20
5. Vilanova ...................20
6. Vista Alegre .............19
7. Viladecans ...............17
8. Rapitenca .................16
9. Lleida B ....................16
10. Reus B ....................15
11. Sant Ildefons .........15
12. Alpicat ....................14
13. Suburense .............12
14. Vilaseca ..................12
15. Rubí ........................11
16. Igualada ...................8
17. Jesús y Maria ..........6
18. Morell  ......................2

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Asier E. ............... 8
2. Adrià F. ............... 7
3. Genís S.  ............. 3
3. Alberto B.  .......... 1
3. Sergi G. .............. 1
3. Isaac S.  .............. 1

 Mala  quinzena 
pels interessos espor-
tius del Balaguer en la 
que només ha sumat 
un punt dels sis possi-
bles en els dos partits 
disputats a casa de 
manera consecutiva, 
davant Viladecans i 
San Cristóbal de Ter-
rassa, equip que ha 
arrebatat el liderat als 
balaguerins, amb la 
seva victòria a domicili 
per 0-2.
 Jordi Cortés, mis-
ter local va manifestar 
que l’equip no estava 
entrenant amb la ma-
teixa intensitat que 
setmanes enrera, i per 
tant la derrota havia 
d’arribar.

Jordi Cortés

Propers encontres

20/11/2016 --  12 h
Camp  Municipal 

Joan Baptista Milà
Santboià| Balaguer

-------------------------------------
27/11/2016  --  16,30 h

Camp Municipal 
de Balaguer

Balaguer| Jesús y Maria

El Balaguer suma un sol punt en els dos 
partits jugats a casa i perd el liderat

Aquesta quinzena va
empatar amb el
Viladecans i va perdre 
amb claredat davant 
l’equip del Terrassa

06/11/2016

BALAGUER 1
VILADECANS 1

 Les Festes del Sant Crist 
no han portat sort al Bala-
guer, que només ha acon-
seguit sumar un punt en 
els dos partits disputats al 
Municipal de Balaguer, amb 
un empat a un gol davant el 
Viladecans, i una derrota, 

menge 6 de novembre amb 
el Viladecans, els locals van 
veure com els barcelonins 
es posaven per davant ben 
aviat de la primera part, i 
Asier va aconseguir el gol 
de l’empat, però no van ser 
capaços de donar-li la volta 
al marcador.
 El dissabte 12, els ba-
laguerins rebien al San 
Cristóbal de Terrassa, segon 
classificat fins abans del 
partit. Els egarencs van 
demostrar ser un equip 
molt ferm defensiu i amb 
bons jugadors a l’atac. Al 
minut 30 de la primera part 
van aconseguir inaugurar 
el marcador, i quan el Bala-
guer intentava aconseguir 
l’empat, i quan faltaven 
deu minuts per l’acabament 
del partit, aprofitaven una 

la primera del campionat 
per als homes que entrena 
Jordi Cortés, davant el San 
Cristóbal, nou líder de la 
Primera Catalana, amb dos 
punts més que els balague-
rins, que són segons.
 El partit del passat diu-

Adrià en plena lluita

Isaac se’n va dels defensors

12/11/2016

BALAGUER 0
SAN CRISTOBAL 2

errada del central Raúl, 
per marcar el 0-2, i matar el 
partit.
 El proper diumenge 
visitaran el difícil camp del 
Santboià, tercer classificat 
mentre que set dies després 
rebran al Jesús y Maria.
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Vinyet Solans i Gemma Lladonosa, segona i 
tercera al Torneig Zonal de Tennis Taula

 L’últim cap de setmana 
d’octubre va tenir lloc el 
Torneig Zonal de Tennis 
Taula, a Reus, un torneig 
que agrupa els/les millors 
jugadors/es de cada cate-
goria, de les comunitats de 
Catalunya, Aragó, Balears i 
Navarra.
 Les dos participants del 
Balaguer Cudós Consultors 
van aconseguir pujar al 
podi, en categoria infantil 
femenina. 
 Vinyet Solans ho va fer 
com a segona i Gemma 
Lladonosa com a tercera, 
confirmant que segueixen 
entre les millors jugadores 
de la seva edat.
 Vinyet Solans venia 
de ser segona a la fase 
de grups, perdent només 
un partit  amb Clàudia 
Curquejo, i guanyant en 

Vinyet i Gemma

Les dues joves tennistes del Balaguer Cudós
Consultors continuen entre les millors jugadores de 
tennis taula de l’estat en la seva categoria

els altres quatre. 
 Gemma Lladonosa, 
en canvi, passava com a 
tercera, en perdre dos dels 
cinc partits d’aquesta ronda.
 A continuació, ambdues 
aconseguien desfer-se de 
totes les seves rivals, des 
de vuitens de final fins 
a  semi f ina ls .  Gemma 
Lladonosa queia en aquesta 
fase i passava a disputar el 
3r i 4rt lloc, on es faria amb 
el bronze. 
 Per la seva banda, Vinyet 

Solans cauria a la final amb 
la mateixa jugadora que 
havia deixat fora a la seva 
companya, l’eivissenca 
Natàlia Miramontes.
 A m b d u e s  s ’ h a n 
classificat així per al Torneo 
Estatal que es disputarà 
a l  febrer  a  Val ladol id 
i  agruparà els mil lors 
palistes de cadascun dels 
quatre zonals que van tenir 
lloc en el campionat jugat 
a Reus a finals del mes 
d’octubre.

Vinyet Solans i Gemma Lladonosa
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Recepció de l’Ajuntament als campions 
de l’Associació Piragüística de Balaguer

Recepció als palistes del Club de Piragüisme

L’Alcalde Jordi Ignasi Vidal i la regidora d’esports 
Gemma Vilarasau van rebre als esportistes i
representants de l’Associació esportiva

220 atletes van participar a la Cursa 
del Sant Crist 2016 del 6 de novembre

 La Cursa del Sant Crist 
va aplegar el passat diu-
menge 6 de novembre, un 
dels actes d’inici de la festa 
major, a 220 participants en 
la seva 36a edició.
 Achraf Boufra i Rosa-
mari Carulla van ser els 
guanyadors de la distància 
llarga, els 10 kilòmetres, 
mentre que Diego Cardo-
zo i Mari Sanfeliu es van 
imposar en la prova curta, 
de 5 kilòmetres, d’una de 
les proves clàssiques del 
calendari atlètic lleidatà.

Cursa del Sant Crist d’enguany

Achraf Boufra i Rosamari 
Carulla van ser els
guanyadors de la cursa 
llarga de deu
quilòmetres

 Cap dels guanyadors 
va aconseguir, però, batre 
el rècord de la prova, amb 
la qual cosa els premis 
en metàl·lic que atorgava 
l’organització han quedat 
deserts. Ambdues curses 
eren puntuables per a la 
Lliga Ponent.

 La cursa, organitzada 
pels Runner’s Balaguer, va 
decidir recuperar per aquest 
any la pujada al Sant Crist, 
en el recorregut de la cursa 
dels 10 quilòmetres. La 
sortida i l’arribada es van 
fer des del pavelló Molí de 
l’Esquerrà. 

 Dos nedadores del 
CEN Balaguer han estat 
seleccionades dins del 
pla de seguiment  de la 
Federació Catalana de 
Natació.
 L’Aurembiaix Pifarré 
ha obtingut una beca del 
CAR,  on haurà d’assistir 
als entrenaments durant 

El CAR de St. Cugat selecciona 
dos nedadores del CEN Balaguer

Dues nedadores seleccionades

tota la temporada i en 
concentracions  de tres 
dies. Per altra part la 
nedadora Ares Perera 
també de categor ia 
i n f a n t i l  h a  e s t a t 
seleccionada per a assistir 
a un entrenament de 
seguiment a les mateixes 
instal·lacions del CAR.

 L’Ajuntament de Bala-
guer va rebre als palistes de 
l’Associació Piragüística de 
Balaguer que van aconse-
guir molt bons resultats en 
la temporada que ha aca-
bat recentment. Francesc 
Codina, campió d’Espanya 
de Descens d’Aigües Bra-
ves i Campió de Catalunya 
d’aigües tranquil·les en 
categoria Infantil A, Adrià 
Farré i Laura Liñan, sots-
campions de Catalunya 
en les seves respectives 
categories van estar els 
esportistes reconeguts per 
l’Alcalde Jordi Ignasi Vidal i 
la Regidora d’Esports, Gem-
ma Vilarasau. També es va 
retre homenatge al club per 
quedar 3er en el Campionat 
de Catalunya de Velocitat 
disputat al juny al Canal 
Olímpic de Castelldefels.
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El Museu acull la mostra “Balaguer. Un 
segle de vida, cent anys de futbol”

 El passat 10 de novembre 
el Museu de la Noguera va 
acollir la presentació del 
llibre «Balaguer. Un segle 
de vida, cent anys de fut-
bol» editat pel Museu de la 
Noguera, que a la vegada, 
presenta una exposició amb 
el mateix títol.
 «Balaguer. Un segle 
de vida, cent anys de 
futbol» vol ser un repàs 
a la història del futbol de 
la capital de la Noguera, 
des de la seva arribada el 
1916 fins als nostres dies. 
Una història que no es pot 
deslligar de la història de 
la Ciutat, ja que els èxits 
i els fracassos esportius, 
els projectes del club i els 
seus protagonistes, van molt 
lligats als esdeveniments 
socials, culturals i fins i tot 
polítics que viu Balaguer.

Presentació del llibre

El Museu de la Noguera també ha editat el llibre que 
amb el mateix títol fa un repàs de la història del
futbol a la capital de la Noguera

 Una història on els 
verdaders protagonistes 
són els futbolistes, els 
diferents camps de futbol de 
la ciutat i sobretot les moltes 
anècdotes que han succeït 
durant els darrers cent anys.
 El llibre repassa els 
inicials anys vint i la primera 
meitat de la dècada dels 
trenta, abans de la guerra 
civil, quan el futbol compartia 
cartell amb el ciclisme i la 
boxa; la paràlisi esportiva 
durant la guerra civil i els 

durs anys de la postguerra 
quan el es funda el C.F. 
Balaguer de les cendres de la 
Unió Deportiva Balaguerina; 
el primer ascens a Tercera 
Divisió la temporada 1956-57 
amb un equip fet de jugadors 
locals; els gloriosos anys 
seixanta; la travessa del 
desert dels setanta i principis 
dels vuitanta, i el retorn a 
la Tercera Divisió; l’època 
triomfal dels noranta i fins la 
situació del club als nostres 
dies, a Primera Catalana.

Inauguració de l’exposició
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 La cinquena edició de 
la Cursa de la Dona de 
Balaguer preveu reunir 
unes 1.200 participants el 
proper 20 de novembre.
 L a  c u r s a  s e r à 
e l  pr imer  acte  que 
organitzen conjuntament 
l’Ajuntament de Balaguer 
i el Consell Comarcal 
d e  l a  N o g u e r a  p e r 
commemorar el  Dia 
Internacional contra 
la violència envers les 
dones. El recorregut, de 
5 quilòmetres i totalment 
urbà, tindrà la sortida 
a les 11 h de la Plaça 
Mercadal i  es podrà 
cobrir amb la modalitat 
que es vulgui, corrent, 
fent jogging, marxa o 
caminant i comptarà amb 
activitats paral·leles com 
una flashmob a càrrec 
de les noies de l’Escola 
Municipal de Gimnàstica 
Rítmica, tallers, zona 
lúdica pels petits i el grup 
de percussió Bandelpal.
 La presidenta del 

La Cursa de la Dona espera la 
participació de més de 1.200 
dones aquest diumenge 20

La sortida serà el
diumenge 20 a partir 
de les 11 del matí des 
de la Plaça del
Mercadal

Consell Comarcal de 
la Noguera, Concepció 
Cañadell, ha destacat que 
la cursa compta amb una 
molt bona acceptació per 
part de la ciutadania així 
com amb la col·laboració 
de diferents entitats.
 Les inscripcions es 
van obrir el passat 2 de 
novembre i es podran fer 
al web balaguer.cat i fins 
el 17 de novembre. Les 
inscrites podran passar 
a recollir la samarreta 
identificativa, el xip i el 
pitral per la regidoria 
d’Esports, administració 
de la piscina coberta de 
Balaguer, de dilluns a 
divendres en horari de 
7:00 a 14:30 hores.

El sènior femení del CB Balaguer
derrota el Ramon LLull a domicili

Sènior femení

L’equip sènior femení aconsegueix continuar a la 
part més alta de la classificació després d’una
victòria de prestigi davant un dels equips favorits

Important victòria davant el Roquetes 
del CB Balaguer sènior masculí

 Novena jornada de lliga 
pel sènior A Can Miquel 24 
hores CB Balaguer, que es 
va saldar amb una contun-
dent victòria, contra un rival 
proper en la taula classifica-
tòria, el CB Roquetes. L’inici 
però, no va ser tant còmode 
com mostra el marcador 
final. Al Balaguer li costava 
agafar un ritme ràpid de 
partit, on no estava fluid en 
atac i amb pocs contraa-
tacs. De mica en mica, i so-
bretot gràcies a l’encert des 

de 6.25 en el segon quart, 
els locals, van començar a 
agafar les primeres diferèn-
cies en l’electrònic, arribant 
a la mitja part amb 9 punt 
d’avantatge. A la represa, 
va ser quan el Balaguer va 
sentenciar el partit, en un 

Sènior masculí

3er període letal, un altre 
cop des de 6.25, arribant 
a diferències de 20 punts, 
veient-se ampliades en el 
darrer període, fins el 72 – 
44 final. Aquesta victòria, 
dona moral a un Balaguer, 
per jugar a Calafell i Valls.

Els balaguerins van 
aconseguir una
important victòria
davant un rival directe 
per 72-44

 Important victòria del 
sènior femení A del Cudós 
Consultors CB Balaguer, 
que milita al Campionat de 
Catalunya de 2a categoria. 
Partit amb dues cares molt 
diferenciades. Una primera 
part amb clar domini de 
l’equip local que dominava 
l’electrònic i el ritme del par-
tit enfront d’un CB Balaguer 
despistat i tendre en defen-
sa que no jugava a l’alçada 
del que el partit requeria. Al 
descans 31 a 25 pel CB Ra-
mon Llull. A la segona part 
tot canviar i es va veure un 
equip sòlid defensivament i 
que sabia trobar els punts 
febles de l’equip rival en 
atac. ( 23 a 39) va ser el par-
cial dels 20 minuts darrers 
que demostren la superiori-
tat de l’equip balaguerí a la 
2a part.

Cursa de la Dona
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L’Escola Mont-roig celebrà la festa de la
Castanyada amb danses, i un berenar

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

Miquel Canals Artigas, pregoner de les 
Festes del Sant Crist de Balaguer 2016
 El científic Miquel Canals 
Artigas, fill de Balaguer 
va ser el responsable de 
llegir el Pregó de Festa 
major, a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
fent l’inici oficial a les festes 
del Sant Crist. Prèviament, 
va signar al Llibre d’Honor 
de la Ciutat. Miquel Canals 
és oceanògraf i catedràtic de 
la Universitat de Barcelona, 
director del Departament de 
Dinàmica de la Terra i de 
l’Oceà de la UB.

Els mestres, alumnes i pares van elaborar panellets, 
pastissos i van torrar castanyes per berenar

Miquel Canals fent el Pregó

 L’Arquebisbe d’Urgell  
Joan-Enric Vives va 
presidir el dimecres 
9  d e  n o v e m b r e  l a 
solemne celebració de 
la concessió del títol de 
Basílica al Santuari del 
Sant Crist de Balaguer tot 
coincidint amb les festes 
del Sant Crist, la festa 
major de la ciutat. 
 La Missa d’Acció 
de Gràcies va estar 
c o n c e l e b r a d a  p e r 
sacerdots  de molts 
indrets de la diòcesi, 
encapçalats pel Rector 

custodi del Santuari, Mn. 
Pau Vidal i l’Arxiprest de 
la Noguera, Mn. Joan 
Pujol, i especialment es 
van desplaçar els Rectors 
custodis dels Santuaris 
de Núria i Meritxell, que 
també van estar distingits 
en els darrers anys amb el 
títol de Basílica.
  Van assistir l’Alcalde 
de Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal, encapçalant la 
presència del consistori; 
i  també el Conseller 
d’Empresa i Coneixement, 
Hble. Sr. Jordi Baiget 
-fil l  de Balaguer-; la 
presidenta del Consell 
Comarcal ,  Concepió 
Cañadell;  el  Diputat 
provincial a la Diputació 
i Alcalde de Penelles, 
Eloi Bergós i el Director 
dels Serveis Territorials, 
Octavi Miarnau.

Concessió del títol de Basílica 
Menor al Santuari del Sant 
Crist de Balaguer

Santuari del Sant Crist

La Missa va ser
concelebrada pel 
Bisbe d’Urgell, i els 
rectors del Santuari i 
de Balaguer
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 El proper dissabte 3 
de desembre a partir de 
les 9,30 i fins a les 20,30, 
de manera ininterrompu-
da, els carrers del Cen-
tre Històric acolliran una 
nova edició de la Fira de 
Santa Llúcia. Un mercat 
de Nadal on s’hi pot trobar 

tot tipus de productes 
encarats a les properes 
festes nadalenques. Tor-
rons, embotits, mel, oli, 
formatges, ornaments na-
dalencs, arbres de Nadal i 
figueres del pessebre, es 
trobaran a les més de cent 
parades del mercat.

Fira de Santa Llúcia, el proper 
dissabte 3 de desembre

Fira de Santa Llúcia

El Black Friday arriba a Balaguer els 
propers 25 i 26 de novembre

Black Friday a Balaguer

 L ’ A s s o c i a c i ó  d e 
c o m e r c i a n t s  2 0 2 1  d e 
Balaguer, ha organitzat 
pels propers dies 25 i 26 
de novembre el ja popular 
Black Friday, que consisteix 
en obrir les botigues i 
establiments que es vulguin 
adherir a la campanya, 
el divendres dia 25 de 
novembre fins a les 11 de 
la nit, amb promocions i 
descomptes amb motiu del 
Black Friday, i que es poden 
perllongar fins l’endemà, 
dissabte 26.
 Des de l’Associació, el 
divendres a les 19 hores, 
ha organitzat l’actuació de 
la colla Bèsties Feréstegues 
de Balaguer que actuaran a 
la plaça de la Sardana i a la 
plaça del Mercadal amb una 
sorollosa traca de petards.

El Black Friday es fa extensió a tot el comerç de 
Balaguer des de l’Associació de Comerciants 2021
amb promocions i descomptes per l’ocasió
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Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------
BAR FLEMING, precisa 
cambrer/a amb experi-
ència, per caps de set-
mana. Raó: 629476013.
--------------------------------------
PROFESSORA de Bala-
guer, amb experiència, 
dóna classes de reforç 
de Primària i ESO. Per 
grups reduïts o clas-
ses individuals. Raó: 
686487143.
--------------------------------------
ES PRECISA depen-
denta, per comerç a 
Balaguer, mitja jornada 
(matins). Es valorarà 
experiència (com a cai-
xera i/o reponedora), 
responsable i amb bona 
presència. Possibilitat 
de fer hores extres. In-
teressades enviar Cur-
riculum Vitae amb foto 
recent a: superbala-
guer@gmail.com
--------------------------------------
S’OFEREIX dona del país 
per cuidar persones i re-
alitzar tasques domèsti-
ques. Raó: 642619229.
--------------------------------------
FAIG CLASSES par-
ticulars d’anglès per 
estudiants d’Educació 
Primària, ESO o Bat-
xillerat. Possibilitats 
de classes en grups 
reduïts i diferenciats 
per nivells. Informació: 
698383277.
------------------------------------
E S  N E C E S S I T A 
cambrer/a per treba-
llar al Bar 1900 de Ba-
laguer. Busquem gent 
dinàmica, amb ganes 
de treballar i amb ex-
periència. Portar currí-
culum a Bar 1900.
-----------------------------------

A R A  É S  L’ H O R A 
d’aprendre anglès. 
Nativa dóna classes 
particulars. Classes 
de conversa, en grups 
organitzats o bé clas-
ses particulars. Aprèn 
anglès, escrit i parlat! 
Demana informació 
i aprèn anglès de la 
manera més fàcil i 
amena. Informació: 
650422582.
------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos 
de bodes, bateigs, co-
munions o qualsevol al-
tre esdeveniment amb 
el que vulguis tenir 
un record per sempre. 
Àmplia experiència en 
el sector audiovisual. 
Demana pressupost, 
sense compromís. Con-
tacte Dani Arregui al 
telèfon 686774086 o bé 
per e-mail: daniaso@
gmail.com
------------------------------------
S’OFEREIX estudiant 
de 19 anys, per cuidar 
nens. Hores a conve-
nir. Raó: 606267655.
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
VENTA/LLOGUER de 
pàrkings tancats al 
c/  Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó: 
629310479-629715431.
-----------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aï-
llades, la millor zona 
de Balaguer. Situació 
al costat del col·legi 
Mont-roig. Raó infor-
mació: 676996765.
--------------------------------------

PIS EN VENTA a 
l’Avinguda Països 
Catalans, 2 habitaci-
ons. Raó: 973446011-
629725009.
------------------------------------
ES TRASPASSA Po-
lleria-Xarcuteria Eli i 
Anna. En ple funciona-
ment, per no poder aten-
dre. Raó: 696528627-
696529477.
--------------------------------------
COMPRO torre per re-
formar en finca rústica 
a l’Horta de Balaguer. 
Contacteu al telèfon: 
618287725.
--------------------------------------
ES VEN pis a l’Avda. 
Països  Catalans, 
3 habitacions. Raó: 
973446011-629725009.
------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, 2 hab., 
totalment equipat, aire 
condicionat, foc a terra, 
amb vistes al riu. Raó: 
973447752-639920881.
--------------------------------------
ES VEN pis nou a 
l’Avda. Països Cata-
lans, primera plan-
ta amb gran terras-
sa, quatre habita-
cions. Raó telèfon: 
636124737.
-----------------------------------
LLOGUER de pàr-
kings tancats davant 
Col·legi Vedruna. Raó: 
973450555.
--------------------------------------

ES TRASPASSA bar-
restaurant, situat al 
centre de Balaguer, per 
no poder atendre. Raó: 
667842280.
--------------------------------------
V E N TA / L L O G U E R  
de pàrkings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó: 
629310479-629715431.
--------------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
de línia al c/ la Plana 
xamfrà amb c/ Barce-
lona, preu: 45€/mes. 
Al c/ Molí del Comte 
(pl. Alguer), preu: 45€/
mes. Al c/ Cardenal 
Ben-lloc xamfrà amb 
Avinguda Pere III, preu: 
35€/mes (ideal per un 
cotxe petit). Raó telèfon: 
699888360.
--------------------------------------
ES VEN pàrking tancat 
amb porta automàtica. 
Espai per cotxe i moto. 
Entrada i sortida c/ Sant 
Crist i sortida peatonal 
pel c/ Urgell. Preu a con-
venir. Raó: 610461492.
--------------------------------------

VARIS
------------------------------------------
ES PRECISA cantant 
(home), per grup mu-
sical per Balaguer i 
voltants. Bones con-
dicions, cobro al fi-
nal de l’actuació. Raó: 
609355914.
------------------------------------

COMPRO joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fo-
tos antigues. Raó: 
676803205.
-----------------------------------
SE VENDE motocultor 
(Pasquali) de 14cv, con 
carreta y fresa. Precio: 
700 €. Fiat Doblo (año 
2001), diesel. Precio: 
1.600 €. Moto Piaggio, 
125 cv (año 2014), con 
250 km. Precio: 1.600 €. 
Razón: 691395172.
------------------------------------
SRA. MAITE PETIT 
videncia y tarot. Alta 
magia blanca. Con-
sultas en Balaguer y 
Lleida. Horas a conve-
nir. Razón: 656826568-
609135472.
-----------------------------------
DOY CLASES de acor-
deón (teoria y práctica) 
y lenguaje musical, en 
Balaguer. Económi-
co. Horario de maña-
nas y tardes. Razón: 
632556651-642832548 
(preguntar por José 
Omar).
------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 17 de novembre a les 8 de la tarda del 24 de novembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 24 de novembre a les 8 de la tarda de l’1 de desembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 de desembre a les 8 de la tarda del 8 de desembre ALDAVÓ

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 443 320
CONSELL COMARCAL                  973 448 933
BOMBERS                                         973 445 080
CAP II                           973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES          902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL                973 450 408
A MEDICS                                           973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.                 973 448 113
CREU ROJA                                       973 445 795
RENFE                                                  973 445 503
ALSINA GRAELLS                            902 422 242
TAXIS PÚBLICS                                973 445 022
CORREUS                                           973 445 826
JUTJAT N.1, 2 i 3                                         973 679 020
JUTJAT DE GUÀRDIA                     973 679 032
REGISTRE CIVIL                               973 679 031
SALA DE PROCURADORS           973 451 177
DESPATX PARROQUIAL               973 445 342
ESGLÉSIA EVANG. PENT.               973 446 457
FUNERÀRIA SANT JOSEP           973 445 786
                629 447 113 - 629 377 476 - 973 390 862
CASAL GENT GRAN                        973 446 259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                  973 586 005
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                  973 420 009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                  973 428 007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                  973 459 005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                  973 446 099
--------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                            973 445 018
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                  973 424 005
CASA DEL METGE                           973 424 058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                  973 454 004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                   973 180 205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                  973 430 005
METGE                                                 973 430 107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 438 004
CONSULTORI MÈDIC                     973 438 003
RESIDÈNCIA                                      973 438 169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                            973 420 003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELÈFON PÚBLIC                                     973 454 002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT          973 180 010 / 973 180 041
CASA DEL METGE                           973 180 213
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 432 008
CASA DEL METGE                           973 432 055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

EVA CAMPIÑEZ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Nou horari de trens
Lleida-Balaguer-La Pobla de Segur

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.25
08.18 (5) 08.45
08.23 (4) 08.50
10.08 (1) 10.35
11.18 (2) 11.45
12.08 (7) 12.35
14.08 (9) 14.35
16.23 (12) 16.50
16.38 (4) 17.05
17.58 (5) 18.25
18.08 (4) 18.35
19.38 (8) 20.05
20.03 (4) 20.30
20.08 (5) 20.35
20.38 (3) 21.05
21.43 (7) 22.10
21.58 (2) 22.25
22.28 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.25 (1) 09.33
11.20 (2) 12.28
15.32 (9) 16.40
17.32 (12) 18.40
17.57 (10) 19.05
19.52 (11) 21.00

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.47
07.50 (1) 08.25
09.05 (1) 09.32
10.45 (2) 11.20
11.10 (7) 11.37
13.05 (1) 13.32
15.05 (9) 15.32
17.05 (12) 17.32
17.30 (10) 17.57
19.05 (5) 19.32
19.25 (11) 19.52
21.05 (7) 21.32
21.15 (2) 21.42

LA POBLA BALAGUER
07.13 (4) 08.23
10.08 (2) 11.18
13.00 (9) 14.08
15.15 (12) 16.23
15.30 (4) 16.38
19.00 (5) 20.08
19.30 (3) 20.38
21.20 (6) 22.28

(1) Circula tots els dies.
(2) Circula tots els dies excepte 
dissabtes.
(3) Circula de dilluns a dijous 
feiners.
(4) Circula de dilluns a divendres 
feiners.
(5) Circula dissabtes, diumenges 
i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i      

festius.
(9) Circula tots els dies fins a /des 
de Balaguer. Dissabtes, fins a / des 
de La Pobla de Segur.
(10) Circula de dilluns a dijous 
feiners. Divendres feiners, fins a 
Balaguer.
(11) Circula de dilluns a dijous 
feiners. Divendres feiners, fins a la 
Pobla de Segur.
(12) Circula diumenges i festius. 
Dissabtes, fins a / des de Balaguer.

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                   disb. i diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
06.10                         TÀRREGA                                dill. a dissb.
07.10                                 “                                          dill. a dissb.
07.50      “                       dill. a div.
12.00                                   “                                        dill. a dissb.
15.00                                “                                    dill. a dissb. 
19.30     “ dill. a dissb.
06.30      LLEIDA de dill. a div.
07.40 “ de dill. a dissb.
07.45 “ de dill. a dissb.
07.48 “ de dill. a dissb.
07.55 “ dimt., dimc. i div.
08.00 “ dill., dij. i div.
09.15 ” lectius i feiners curs escolar 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  de dill. a div.
12.00 “  de dill. a div.
13.10 “  de dill. a div.
14.45 “  de dill. a div.
15.18 “ de dill. a div.
15.23 “ de dill. a div.
15.30 “ lectius calendari escolar
17.30 “ de dill. a div. + diumenge
17.53 “ festius
18.00 “ dissabte
19.10 “ de dill. a div.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                       disbts. mercat
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                                 de dill. a div. 
16.35   “                                      divendres 
16.50          “ diari
19.10  “                                  de dill. a div.
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius 
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU                  diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                        “                                                diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17      AGRAMUNT                   de dill. a disb.
19.47 “                                  de dill. a div.
06.30   ÀGER                             de dill. a div.
07.20  “                                      dissabtes
13.37 “                                     diumenge
14.00 “                                 de dill. a div.
14.25 “                                de dill. a div.
17.22 “                                              diari
20.07 “                                               diari
21.21 “                                 de dill. a div.
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
11.00 “                                        dissabtes
12.45 “                                        dissabtes
15.15 “                     de dill. a div. feiners
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
07.45 de dilluns a divendres
08.45 diari
09.10 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
11.00 de dilluns a dissabte
11.10 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.50  diumenge
13.00  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
16.35 diari
18.30 de dilluns a divendres
19.00 de dilluns a divendres
19.20 diari
20.00 de dilluns a divendres
20.35 de dilluns a divendres

Comunitats | Pàrquings | Oficines
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
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