
1<<



2 >> P U B L I C I T A T



3<<E D I T O R I A L

Sumari
--------------------------------------------------------------------------------

PORTADA
Fira d’Àger

>>BALAGUER
El dissabte 3 nova edició de la 
fira mercat de Santa Llúcia

Torna mà Oberta amb
l’Operació Moneda el dia 3
----------------------------------------------
>>COMARCA
Àger retrà homenatge a Benet 
Rossell durant la Fira artesana

Els propers dies 10 i 11 de 
desembre ClickAlgerri
----------------------------------------------
>>CULTURA
El Teatre Municipal torna amb 
l’obra Caiguts del cel el dia 4

La ZER el Jonc té una auxiliar 
nadiua de llengua anglesa
----------------------------------------------
>>ESPORTS
El Balaguer recupera el liderat 
golejant al Jesús y Maria 6-1

Presentació de tots els equips 
del Club Bàsquet Balaguer
----------------------------------------------
>>OCI
Els Manel actuaran al teatre el 
proper dia 10 de desembre

Amb el suport de

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell·Tel. 973448273
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Anfigraf Dipòsit legal: 
LL-81-1987 Tirada: 6.200 exemplars. 
Distribució: Gratuïta a Àger, Alger-
ri, Balaguer, Bellcaire d’U., Butsènit 
de M., Camarasa, Castelló, Cubells, 
Fontdepou, Gerb, La Ràpita, La 
Sentiu,  Les Avellanes, Menàrguens, 
Montgai, Os de Balaguer, Sant Llo-
renç, Tartareu, Térmens, Vallfogona 
de B. i Vilanova de la Sal.
Director: Pedro Pérez. Direcció 
Comercial i Administració: 
Sisco Alarcón. Equip de Redacció: 
Joan Bové, Montse Cercós, Sisco 
Alarcón, Pedro Pérez. Departa-
ment comercial: Arantxa Ramírez. 
Col·laboradors habituals: Josep 
M. Simón, CGA, Miquel Trilla, Núria 
Arbós i Eva Font.

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.

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

 La setmana passada, a 
poques hores d’haver de-
clarat al Tribunal Supremo, 
va morir, de manera sobta-
da, en un hotel de Madrid, 
l’exalcaldessa de València i 
senadora, per designació de 
les Corts del País Valencià, 
Rita Barberá. L’espai em limi-
ta per poder anomenar tots 
els casos en què el seu nom 

es relaciona  amb casos de 
corrupció i de finançament 
irregular del Partido Popular, 
formació que, per pressions 
internes de rang superior, va 
haver d’abandonar a meitat 
del setembre passat. La cosa 
més curiosa de tota aquesta 
situació, per dir-ho amable-
ment, és que els qui  forçaren 
la seva marxa del partit i, fins 
i tot, la renúncia al càrrec de 
senadora, cosa que no acon-
seguiren, un cop sabuda la 
notícia de la seva defunció, 

es llençaren no solament 
a glossar i a lloar les seves 
grans virtuts humanes, sinó 
que es dedicaren a culpabi-
litzar l’oposició de la campa-
nya de descrèdit a què es va 
veure sotmesa des de feia un 
temps. De tothom és sabut 
que la política és l’art dels 
malabarismes i aquest fet 
ho corrobora en escreix. Ara 
bé, em quedo amb el dubte 
si aquesta darrera reacció és 
fruit d’un penediment o pur 
cinisme. Jutgin, vostès.

 Aquest passat dimarts es donava el tret de sortida a la 
segona edició del Posa’t la gorra de Balaguer i comarca de 
la Noguera. Després de l’èxit de la primera edició, els seus 
organitzadors estan molt il·lusionats en que aquesta segona 
vegada, serà encara més multitudinària. Dona bo veure als 
organitzadors tan engrescats per una causa que ens ha de fer 
reflexionar a tots plegats.  
 L’objectiu principal d’aquesta campanya és el de 
sensibilitzar a la societat i donar a conèixer l’existència del 
càncer infantil, per tal de normalitzar la malaltia i pal·liar les 
necessitats que se’n deriven a partir del diagnòstic.
 Un dels efectes secundaris que pateixen els infants i 
adolescents malalts de càncer, el més palès, és la pèrdua del 
cabell. Per aquesta raó, es cobreixen el cap amb una gorra. 
És per això que han fet de les gorres el símbol de solidaritat 
envers tots aquests infants.
 La campanya “Posa’t la gorra!” és a la vegada, la primera 
font de recursos per finançar tots els serveis i accions que 
duen a terme. Amb la campanya volen aconseguir més 
recursos per tirar endavant els projectes i programes previstos, 
donar resposta a les necessitats de les famílies i garantir la 
seva sostenibilitat en el futur. La gorra cada any també ens vol 
recordar que els nens i nenes amb càncer, són nens i nenes 
per sobre de tot, i també per sobre d’una malaltia que els roba 
una part del seu temps però mai els seus somnis, les seves 
inquietuds i les ganes de fer allò que els agrada fer.
 Davant d’aquest objectiu, només volem esperonar als 
organitzadors a que no defalleixin en la seva tasca i en els 
molts entrebancs que poden sorgir durant la preparació de 
la jornada, i a tots els balaguerins i comarcans a bolcar-se de 
ple en aquesta causa solidària.

Posa’t la gorra altre cop
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Més d’un centenar de parades a la Fira 
Mercat de Santa Llúcia de Balaguer

 Tot ja és a punt per tal 
de celebrar, un any més, 
una de les fires amb més 
història i tradició de la ciutat 
de Balaguer, la Fira Mercat 
de Santa Llúcia, un mercat  
nadalenc que aplegarà unes 
100 parades, repartides pels 
principals carrers del centre 
Històric: el carrer d’Avall, 
la plaça de Sant Jaume, el 
carrer de l’Escala, plaça del 
Pou, carrer Major i porxos 
de la plaça del Mercadal que 
enllacen els dos carrers més 
comercials.
 L e s  p a r a d e s  s ó n 
diverses i trobarem des de 
complements, figures del 

pessebre, regals, ornaments, 
arbres i flors de Nadal, 
fins a diferents productes 
gastronòmics de proximitat 
com torrons, cava, embotits, 
oli, mel, melmelades ... per 
tal d’anar preparant aquestes 
festes tan especials.
 Com és costum en 
les diferents fires que 
s’organitzen a la ciutat, la 

La Fira de Santa Llúcia

voluntat és introduir dins 
el marc de la fira diferents 
accions i activitats paral·leles 
per tal de donar un valor 
afegit.
 Enguany, gràcies a la 
col·laboració de l’oficina 
comarcal del departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, es 
celebrarà una Jornada 
T è c n i c a ,  a l  c a s a l  d e 
L a p a l l a v a c a r a ,  q u e 
versarà sobre «Les plantes 
aromàtiques del nostre 
entorn, processat i usos».  
Aquesta jornada matinal 
inclourà dues xerrades i un 
tast d’infusions i és gratuïta.
 Per tal de recuperar 
la plaça del Pou, espai 
on s’hi feia el mercat de 
l’aviram seguirem tenint 
una exposició d’aviram viu, 
amb més d’una quinzena 
d’espècies diferents, amb els 
seus cuidadors.

Presentació Fira de Santa Llúcia 2016

El tradicional mercat 
nadalenc es celebrarà 
aquest dissabte 3 de 
desembre als carrers del 
centre històric

 La plaça del Pou  rebrà 
al Patge Reial per visitar 
als nens i nenes de la 
ciutat i començar a recollir 
les primeres cartes pels 
Reis Mags d’Orient.
 També s ’ub icarà 
un espai infantil on es 
muntarà un pessebre, en 
un mural, tot pintant les 
figuretes i empegant-les 
per tal de preparar un 
decorat que s’exposarà al 
parc de Nadal a Reis de la 
ciutat.
 També i  so ta  e l 
lema «recuperem les 

tradicions» enguany 
tindrem l’oportunitat  
de conèixer l’ofici de la 
«Cosidora», a càrrec de 
la brodadora Paquita 
Botigué qui ensenyarà 
als més petits de la casa, 
a fer els primers punts 
tot creant figuretes per a 
l’arbre. 
 També com a novetat 
d’enguany, gaudirem 
d’una cantada de nadales 
itinerant a càrrec dels 
alumnes de l ’Escola 
Municipal de Música de la 
ciutat que ens delectaran 
amb les cançons més 
populars.
 I  com a  acte  de 
cloenda d’aquesta fira, 
i dirigit per als infants a 
partir de les 18.00 h tindrà 
lloc una cercavila infantil 
amb l’espectacle «Somnis 
i tradicions».

La Plaça del Pou acollirà el 
mercat de l’aviram i la visita 
del Patge Reial

Aviram a la Plaça del Pou

El Departament 
d’Agricultura ofereix 
una jornada tècnica 
sobre les plantes
aromàtiques
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L’Escola Vedruna Balaguer passa a
formar part de la Fundació Vedruna
 La data de  23 de novem-
bre de 2016 ha passat a ser 
històrica en el recorregut 
de l’existència d’escoles 
Vedruna a Catalunya, i con-
cretament, el de l’Escola 
Vedruna Balaguer.
  Amb la presència de la 
Germana Provincial, Nar-
cisa Fiol, es va constituir 

L’acte es va celebrar al Manso Escorial de Vic

El Centre d’interpretació de l’Or del Segre 
ofereix Recerca d’Or en Família pel pont

Recerca d’Or en família al Centre de l’Or

 E l  p r o j e c t e  d e l 
Domund d’aquest any  
de l ’Escola Vedruna 
Balaguer ha anat dedicat 
a recaptar diners per  
l’ONG Proactiva Open 
Arms, una organització 
no governamental de 
Badalona la  missió 
principal de la qual és 
rescatar del mar els 
refugiats que arriben 
a  Europa fugint  de 
conflictes bèl·lics, de 
la persecució o de la 
pobresa. Aquesta ONG 
neix d’una empresa de 
socorrisme i salvament 
mar í t im amb molta 
experiència a les costes 
espanyo les .  E l  seu 

L’Escola Vedruna recapta vora 
7.000 euros per la ONG
Proactiva Open Arms

Domund 2016

Els diners recaptats 
al Domund d’enguany 
han anat destinats a 
la ONG de Badalona 
Proactiva Open Arms

 El Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre organitza  
durant la setmana del pont 
de desembre  l’activitat 
«Recerca d’Or en família», 
una visita guiada per l’espai 
expositiu seguit d’un taller 
de recerca d’or a la zona  
dels safareigs on s’aprendrà 
la tècnica artesanal per 
separar l ’arena de les 
palletes d’or. Al finalitzar 
tothom es podrà endur a 
casa les partícules d’or que 
hagi trobat. 

fundador, Òscar Camps, 
un socorrista badaloní 
que es va traslladar a 
Lesbos al setembre del 
2015 després de veure 
una imatge que va donar 
la volta al món: un nen 
refugiat ofegat a la platja. 
Camps és el director de 
l’ONG  que rescata i dóna 
ajuda humanitària als 
refugiats que hi arriben 
per mar.
 E l  t o t a l  d e  l a 
recaptació d’enguany 
arriba a, per una banda, 
1476,82 euros,  provinents 
de la postulació, i que es 
lliuraran a la Parròquia, 
per  a  la  campanya 
general del DOMUND 
del bisbat d’Urgell; i, per 
l’altra, 6926,40 euros, 
quantitat corresponent a 
les entrades del festival, 
la qual s’atorgarà a 
l’ONG Proactiva Open 
Arms. L’escola ha agraït 
a tots els participants la 
seva solidaritat.

formalment el nou Patronat 
de la Fundació Vedruna 
Catalunya Educació. El lloc 
escollit per donar la ben-
vinguda a la nova Fundació 
va ser el Manso Escorial de 
Vic, punt d’origen de l’Es-
cola Vedruna. La Germana 
Mabel Burgell, coneixedora 
de la història i del Projecte 

Educatiu de la Institució, va 
acompanyar els nous Pa-
trons i a l’Equip de coordi-
nació de Vedruna Catalunya 
—com a acte previ a la sig-
natura— amb una serena i 
profunda reflexió centrada 
en Joaquima de Vedruna, 
la seva obra i la necessitat 
de donar respostes al futur.
 La posada en marxa 
de la Fundació, que en un 
període de tres anys, anirà 
acollint  totes les escoles 
Vedruna de Catalunya, 
marca un punt d’inflexió i 
es converteix en una clau 
de volta per al futur de les 
escoles.
 La Fundació, acollirà 
34 escoles, a més de dues 
d’associades, amb un total 
de 1.700 educadors, 20.000 
alumnes i prop de 14.500 
famílies.
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El passat dissabte 19 de novembre es va
celebrar un nou concert de Balaguer Music

 E l  p r o g r a m a  M à 
Oberta, torna a la ca-
pital de la Noguera, el 
proper 3 de desembre 
amb la tradicional “Ope-
ració Moneda”, des de 
les 9 del matí fins a les 2 
del migdia, al Passatge 
Gaspar de Portolà, que 
dóna entrada a la Plaça 

Mà Oberta recaptarà diners 
amb l’Operació Moneda

Mà Oberta de l’any passat

Concert Balaguer Music al teatre municipal

 El passat dissabte 19 
de Novembre, com cada 
any, Balaguer Music va fer 
ple al Teatre Municipal de 
Balaguer, arribant a la tret-
zena edició d’aquest con-
cert que sempre es celebra 
al mes de desembre per 
aquest grup juvenil.
 Un espectacle de músi-
ca i llums de la mà de l’Es-
glésia Cristiana Paraula de 
Fe que no va deixar indife-
rent a cap dels assistens 
al concert, on van poder 
gaudir d’aquesta música 
gratuïtament.
 Balaguer Music, és 
un grup de jovent que vol 
transmetre a través de les 
seves cançons la vida amb 
Jesús i la seva passió per 
Ell, realitza concerts arreu 
d’Espanya aportant Fe, Es-
perança i Amor.

Aquesta formació juvenil fa concerts per tot
Espanya, amb uns espectacles plens de música, 
llum, colors amb missatges de fe, amor i esperança

Mercadal, aprofitant el 
mercat setmanal i Fira de 
Santa Llúcia.
 Els organitzadors, 
que lliuraran tot el que 
recaptin a les famílies 
m é s  n e c e s s i t a d e s 
de la ciutat, esperem 
la col·laboració dels 
balaguerins i comarcans.
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Sortida Cultural per la Noguera Alta de Les 
Peülles, visitant el Montsec i la Vall d’Àger

 Sortida Cultural per la 
Noguera Alta per part de les 
Peülles, fent un itinerari des 
d’Àger per la Via Romana 
fins el  port d’Àger, xafant 
alguns trams que varen ser 
construïts fa uns dos mil 
anys. Panoràmiques dels 
tres Montsecs, Estall, Ares i 
Rúbies. La ruta segueix  fent 
parada a l’ermita de Sant 
Jaume de Cas i fent camí 
fins el poble de la Règola, 
 Després de retorn cap a 
Àger. Total uns 20 km.Un moment de la visita

Torna la mostra ClickAlgerri els propers 
dies 10 i 11 de desembre al local social
 Per sisè any consecutiu, 
Algerri reunirà centenars de 
playmobils vinguts d’arreu 
de Catalunya per tal d’unir-se 
a l’exposició de playmobils 
més solidaria: ClickAlgerri 
per la Marató 2016. Després 
de recaptar més de 2.350 € 
l’any passat i rebre prop de 
2.000 visitants.  Així mateix, 
es continuarà amb el ja tradi-
cional concurs clickfotogràfic 
i el 2on concurs de diorames. 
Tots els beneficis recaptats, 
aniran íntegrament destinats 
a la Marató de TV3. Instantània de ClickAlgerri

 Una cinquantena de 
dones del Municipi de 
Les Avellanes i Santa 
Linya van participar 
en l’acte institucional 
de l ’Ajuntament per 
commemorar el  Dia 
Internacional contra la 
violència de masclista, 
que es va fer el passat dia 
26 de novembre, amb la 
lectura del manifest per 
part de l’Alcaldessa. 
 L ’ a c t e  e l  v a n 
protagonitzar el fotògraf 
en Jordi Bonet, de FotoArt 
Balaguer, que va explicar 
la importància de la dona 
fotògrafa doncs sap 
expressar sentiments i 
emocions, amb la visió 

femenina i reflexar-la en 
la fotografia, d’una forma 
innata. Així com totes 
les dones en el seu dia a 
dia “són les notaries de 
tot allò que passa a les 
llars...”
 I amb l’exposició sota 
el títol; Fotògrafes pioneres 
a Catalunya, de l’Institut 
Català de les Dones, que 
recupera la memòria i 
el reconeixement de les 
experiències de les dones, 
les fotògrafes i juguen un 
paper fonamental, com 
a transgressores en un 
món que els era vedat i 
també com a testimonis 
d’una visió particular de 
la societat.

Acte contra la violència de 
gènere del municipi de Les 
Avellanes i Santa Linya

Acte en contra la violència de gènere
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Un total de deu curses han format part 
de la Lliga de la Noguera 2016

 La Cursa de Baldomar 
va posar el punt final a 
la Lliga de la Noguera de 
curses de muntanya de 
2016. Aquesta 3a edició ha 
batut el seu rècord de par-
ticipació: un total de 1.156 
persones s’han inscrit a 
almenys alguna de les deu 
curses que enguany han 
format part de la Lliga. A 
més, també s’ha incremen-
tat el nombre de finishers, 
és a dir, persones que han 
acabat com a mínim vuit 
de les deu curses de la 
competició, les quals han 
estat 22, entre corredors i 
caminadors. 

 La  L l iga  també ha 
crescut en nombre de 
curses. Aquest any 2016 tres 
pobles més de la comarca 
de la Noguera s’han unit 
a aquesta iniciativa que va 
començar l’any 2014: Santa 
Linya (Les Avellanes), Ponts 
i Gerb. Així, durant aquesta 
temporada s’han organitzat 
les curses següents: Vertical 

Finishers Lliga La Noguera 2016

de les Ànimes (Vilanova de 
Meià, 19 de març), Cursa 
Lo Meló (Artesa de Segre, 
1 de maig), Cursa de la 
Serp (La Sentiu de Sió, 7 
de maig), Trail Lo Bunker 
(Foradada, 5 de juny), Trail 
de Castellars (Alòs de 
Balaguer, 13 d’agost), Les 
Peülles (Santa Linya, 4 de 
setembre), Perseguint la 
Perdiu (Vilanova de Meià, 
10 de setembre), Trail de 
Ponts (Ponts, 2 d’octubre), 
Gerbtrail (Gerb, 9 d’octubre) 
i  Cursa  de  Ba ldomar 
(Baldomar, 1 de novembre).
 Totes aquestes curses, 
solen constar d’una cursa 
i  d ’una  caminada  de 
muntanya, així com també 
de curses infantils, que 
fomenten l’esport entre els 
més menuts, així com un 
estil de visa saludable per 
a totes les edats.

Podi classificació per equips 2016

Enguany s’han afegit a la 
Lliga tres curses noves, 
la de Santa Linya, la de 
Gerb i la de Ponts, amb 
un total de 22 finishers

 E l  D e p a r t a m e n t 
d ’ E n s e n y a m e n t ,  a 
través del Ministerio de 
Educación y Cultura,  
va concedir a la ZER 
El Jonc (pertanyen les 
escoles de Camarasa, 
La Ràpita i Menàrguens) 
una auxiliar de conversa 
per a tot aquest curs 
2016-2017.
 Una noia vinguda 
d e s  d e  M e l b o u r n e 
( A u s t r à l i a ) ,  q u e 
acompanyarà la mestra 
d’anglès en les seves 
classes i participarà 

en les activitats de ZER 
com sortides, festivitats, 
colònies...
 Tant els alumnes com 
els professors esperen 
aprendre molt amb ella, 
millorant la comprensió 
i expressió en anglès, 
així com també descobrir 
Austràlia, la seva cultura 
i tradicions. Al mateix 
temps tot l’equip intenta 
ensenyar-li a ella les 
nostres tradicions, festes 
i cultures, perquè ella 
també aprengui durant 
la seva estada al nostre 
país. 
 E l s  c o n t i n u a t s 
projectes d’innovació 
d’aquesta ZER per al 
foment de la llengua 
anglesa i el plurilingüisme 
han propiciat el poder 
gaudir d’una nadiua a les 
seves escoles.

La Zer el Jonc compta amb 
una auxiliar de conversa en 
llengua anglesa aquest curs

Festa de benvinguda

La ZER el Jonc s’ha 
distingit últimament 
per la seva gestió de 
projectes d’innovació 
educativa
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La 20ena Fira d’Àger retrà homenatge 
a l’artista i poeta Benet Rossell

 Enguany s’arriba a la 20a 
Fira d’Àger, la fira de produc-
tes artesans i del Montsec i 
es vol retre un sentit home-
natge a en Benet Rossell, 
mort recentment i per tant, 
des de la Fira es realitzaran 
una sèrie d’actes en aquest 
sentit i s’adopta la imatge 
que el mateix Benet Rossell 
va dedicar a la Fira d’Àger.
 El proper diumenge 4 
de desembre s’hi podrà 
gaudir com ja és habitual 

de la Mostra d’Oficis An-
tics amb 13 demostracions 
d’oficis, a destacar un taller 
de forja per a la mainada i 
s’han volgut recuperar els 
oficis més destacats que 

Fira d’Àger

han estat presents durant 
aquests 20 anys de Fira, a 
la que enguany hi haurà 
un total de 88 expositors, 
amb una vintena de nous 
expositors i presentació de 
nous productes, productes 
artesans, ecològics i de pro-
ximitat. Amb les pertinents 
degustacions.
 L’acte d’inauguració 
anirà a càrrec de Roger 
M a s .  D u r a n t  e l  m a t í 
h i  haurà  l ’espectac le 
itinerant que amenitzarà 
la Fira: «Estraperlo» de la 
companyia Traüt, i un taller 
de circ per a la mainada.
 També es podrà visitar 
la Col·legiata i l’antiga 
farmàcia Montardit, amb 
jornada de portes obertes.

Benet Rossell

La Fira d’Àger de
productes artesans i 
del Montsec es celebra 
aquest diumenge 4 de 
desembre al matí

Programa Actes Fira Àger
>> DISSABTE 3 de Desembre

HOMENATGE A BENET ROSSELL
11.45 h. Recepció d’autoritats.
12.00 h. Inauguració exposició: Lo Quixon de Benet 
Rossell.
12.45 h. Inici del recorregut fins al cementiri:
- Tast musical a càrrec de Miquel Àngel Marín
- Descobriment de la placa a Casa del Barbut: Glossa 
de Toni Clapès i Tast infants de l’escola amb poemes 
de Benet Rossell.
- Balconet (davant terrassa de Casa Barraca): 
Cantaires d’Àger.
- Recorregut del carrer Calvari fins a l’empalme: 
Poemes.
- Casa Portolà: Paraules d’Ester Xargay.
- Davant porta del cementiri: Paraules de Cristina 
Giorgi,  dona de Benet Rossell.
- Tast musical a càrrec de Miquel Àngel Marín.

PORCELLADA - Vetllada poètica, homenatge a 
Benet Rossell i Carles Hac Mor
18.30 h. Al local social, conduïda  per Carles Sanuy. 
Amb la participació de Carles Andreu, Andriï 
Antonioski, Josep Borrell, Antoni Clapés, Eduard 
Carmona, Marta Dardet, Ferran García, Catalina 
Girona, Sònia Hernández, Miquel Àngel Marín, Joan 
Antoni Masoliver, Josep Predrals, Joaquim Sala 
Sanahuja, Carles Sanuy, Andreu Subirats, Dolors 
Udina, Joan Vigo, David Ymbernon, Ester Xargay.
18.30 h. Ball de fira, amb molta rumba i garrotins, 
a càrrec de L’Último Bodeguín. Després, més festa 
amenitzada per la Comissió de Festes d’Àger.

>> DIUMENGE 4 de Desembre

Durant tot el mati, a la plaça Major, Mostra d’Oficis 
Antics Artesans.
Amb la presència del Terrissaire-Ceramista, 
Matalasser, Cadiraire, Cartró-pedra, Ferrador, 
Escloper, Forja, Picapedrer, Fallaire Pirinenc, Torn de 
pedal, Cisteller, Filadora i talla de fusta amb destral 
amb taller de forja per la mainada (fins a les 15 h).

VESPRADA MUSICAL.
21.00 h. Al local social, concert amb “The new 
Raemon”. Entrades anticipades 12€ a la venta a 
l’Amagat Art Café, Cal Art, Cal  Negre, Forn Mauri 
i Servi Martí. A taquilla 15€.Aforament limitat. 
Reserves a: entradesager@gmail.com
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La Fira d’Àger començarà els seus actes 
el dissabte al mati

 El dissabte 3 de desem-
bre, a partir de les 11,45 del 
matí, es farà la recepció 
d’autoritats per a l’acte 
d’homenatge a Benet Ros-
sell. Acte seguit, a les 12 
del migdia, s’inaugurarà 
la exposició «Lo Quixon» 
de Benet Rossell a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament 
d’Àger.
 L’homenatge consistirà 
en un recorregut fins al 
cementiri, amb un tast 
m u s i c a l  a  c à r r e c  d e 
Miquel Àngel Marín, el 
descobriment d’una placa 
a la Casa del Barbut, amb 
glossa de Toni Clapés i tast 
d’infants amb poemes de 
Rossell.
 Seguidament es passa-
rà pel Balconet, recorregut 
del carrer Calvari, la casa de 
Gaspar de Portolà i davant 
el cementiri amb lectu-
res de poemes i paraules 
d’Ester Xargai i de Cristina 
Giorgi.
 Els actes continuaran, a  

partir de les 18,30 h., amb la 
vetllada poètica Porcellada 
amb la presència de dife-
rents poetes conduïda per 
Carles Sanuy i que també 
servirà per retre homenatge 
a dos dels seus creadors, 
com eren Benet Rossell i 
Carles Hac Mor.
 A la vetllada poètica hi 
participaran una vintena de 
poetes com el mateix Carles 
Sanuy, Carles Andreu, Jo-
sep Borrell, Antoni Clapés, 
Andriï Antonioski, Eduard 
Carmona, Marta Dardet, 
Ferran Garcia, Catalina Gi-
rona, Sònia Hernandez, 
Miquel Angel Marín, Joan 
Antoni Masoliver, Josep 
Predrals, Joaquim Sala 
Sanahuja, Andreu Subi-

rats, Dolors Udina, Joan 
Vigo,David Imbernon i Ester 
Xargai com a convidats.
 La vetllada poètica por-
cellada, dedicada enguany 
a Benet Rossell, acabarà 
l’acte amb el grup L’Ultimo 
bodeguin, que farà ballar i 
cantar a tots els presents 
amb  molta rumba i garro-
tins, i en acabar aquesta 
sessió musical, continuarà 
la festa amb gresca i mú-
sica, tot organitzat per  la 
Comissió de Festes d’Àger.
 Diumenge la mostra 
d’antics oficis al mati i per 
acabar la fira, hi haurà una 
nova vesprada musical a 
les 21 h, amb un concert al 
local social, amb “The New 
Ramon”.

El último bodeguín

El grup de rumba i
garrotins “L’último
bodeguín” oferirà el 
concert fi de festa de la 
Porcellada 2016

 Un any més, com 
activitats paral·leles a 
la fira, es fa la Jornada 
de Portes Obertes a la 
Col·legiata de Sant Pere 
d’Àger. El diumenge d’11 
a 14 hores. També hi ha la 
possibilitat de gaudir de 
visites guiades els pro-
pers 6 i 8 de desembre, a 
les 11.30 i les 12.30 h.
Per altra banda la Farmà-
cia Montardit, al centre 
de la població, a la plaça 
Major, també es podrà 
veure durant el diumen-

ge al mati.
 Enguany, aprofitant 
l’homenatge a Benet 
Rossell, s’inaugurarà la 
seva exposició “Lo Qui-
xon”, a la sala d’actes de 
l’ajuntament. L’inaugu-
ració serà dissabte a les 
12. Les visites seran el 
diumenge deia de la fira 
d’11, 30 a 14 i de 17 a 19 h. 
Del 5 al 10 de desembre, 
als matins d’11,30 a 13,30 
i les tardes de 17 a 19 h. 
La cloenda serà el dia 11 
de desembre pel mati.

Nova jornada de portes
obertes a la Col·legiata i a la 
Farmàcia Montardit

Col·legiata de Sant Pere
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El “Posa’t la gorra” 2017 comença a 
caminar amb la presentació pública

 Aquest dimarts es va pre-
sentar la segona edició del 
Posa’t la gorra als mitjans de 
comunicació i a la ciutada-
nia en un acte a partir de les 
20 hores a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Balaguer.
 L’Alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal, la presi-
denta del Consell Comarcal, 
Concepció Cañadell i el 
membre de l’organització, 
Joan Arjona van presentar 
les novetats d’enguany i 
s’han marcat objectius força 
ambiciosos per la segona 
edició que es farà el 7 de 
maig de 2017.
 L’organització es marca 
com a fita aconseguir 7.500 

inscrits a la cursa-caminata, 
vendre 10.000 gorres i acon-
seguir una recaptació entre 
totes les activitats de 100.000 
euros. 
 Posa’t la gorra és una 
campanya que vol sensibilit-
zar i donar a conèixer l’exis-
tència del càncer infantil, 
per tal de normalitzar la ma-
laltia i pal·liar les necessitats 
que se’n deriven a partir del 

Edició Posa’t la gorra del 2015

Presentació de la segona edició

Es pot fer tot el
seguiment de les
novetats a la pàgina web 
que s’ha creat pel Posa’t 
la gorra de Balaguer

 Aquest diumenge 4 
de desembre, continua el 
cicle de tardor del Teatre 
Municipal de Balaguer 
amb la representació de 
l’obra  “Caiguts del cel!” 
de Sebastien Thiéry, a 
partir de les 7 de la tarda.
 L’obra interpretada 
per Emma Vilarasau, 
J o r d i  B o s c h ,  À l e x 
C a s a n o v a s  i  A n n a 
Barrachina i dirigida per 
Sergi Belbel.
 L’obra amb una durada 
de 90 minuts, ens explica 
com 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 davant aquest 
fet 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, Àlex
Casanovas i Anna
Barrachina

diagnòstic. Un dels efectes 
secundaris que pateixen els 
infants i adolescents malalts 
de càncer, el més palès, és 
la pèrdua del cabell. Per 
aquesta raó, es cobreixen el 
cap amb una gorra i és per 
això que la gorra és el símbol 
de solidaritat en vers aquets 
nens.
 Aquesta iniciativa, és 
la primera font de recursos 
per finançar els serveis i 
accions que du a terme l’As-
sociació de familiars i amics 
oncològics de Catalunya 
(AFANOC) i concretament 
pel manteniment de la Casa 
dels Xuklis.
 A més de la Fira dels 
Somnis que ja es va realitzar 
en la primera edició, en-
guany es farà com a novetat 
la Nit dels Famosos, el dia 
anterior al vespre i al Teatre 
Municipal amb el sorteig de 
tots els regals donats per 
famosos.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Alan Bennett narra 
les aventures de l’estra-
folària Miss Shepherd i la 
curiosa amistat que els va 
unir durant més de quin-
ze anys. A la dècada dels 
setanta, quan l’autor re-
sidia al barri de Camden 
de Londres, va conèixer 
Mary Shepherd, una dona 
sense sostre que vivia en 
una furgoneta atrotinada 
aparcada al carrer. Per 
una sèrie de circumstàn-
cies, Bennett va perme-
tre que Miss Shepherd 
s’instal·lés temporalment 
al jardí d’entrada de casa 
seva. Però el que havia 
de ser una estada d’uns 
mesos es va acabar con-
vertint en una estada de 
quinze anys, fins que l’ex-
cèntrica i misteriosa Miss 
Shepherd va morir. Una 
relació entre fascinació i 
compassió entre el prota-
gonista i la seva invitada.

 Dies de tot neix d’un 
període d’aturada que 
permet a la protagonista 
anar enrere en el temps 
i fer memòria d’altres 
èpoques -records de la 
infància, la família, l’ini-
ci de la professió-, però 
també reflexionar sobre 
la vida i els canvis, i sobre 
una feina, la d’ensenyar, 
que va començar sent 
una vocació i que, amb 
el temps, s’ha convertit 
en un desengany. Les se-
ves reflexions, el dolor, la 
frustració, la malaltia... se 
superposen amb les ex-
periències positives, les 
il·lusions i la maduresa, 
en un anar amunt i avall 
en el temps i en el pensa-
ment. Blanca Soler treba-
lla com a professora de 
llengua catalana i literatu-
ra en un centre de secun-
dària i batxillerat des de fa 
gairebé quaranta anys.

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

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

La dama de la
furgoneta
Autor: Alan Bennett
Gènere: Novel·la

 Benvingut a Animàli-
um. Un museu que està 
sempre obert i que aplega 
una sorprenent col·lecció 
de més de 160 animals 
per a visitants de totes les 
edats.
 Un llibre per apren-
dre com han evolucionat 
les espècies i descobrir 
la gran varietat d’éssers 
vius que hi ha a la Terra… 
Un àlbum per explorar el 
regne animal en la seva 
màxima esplendor. 
 Considerat un dels 
millors llibres de l’any, 
Animàlium és un apassio-
nant recorregut gràfic per 
la història de la vida ani-
mal. En destaquem les il-
lustracions, com si fossin 
làmines antigues, gravats 
pintats a ploma o litogra-
fies de llibres antics. Un 
llibre impressionant i car-
regat de continguts per 
als nostres infants.

Animàlium
Autor: Katie Scott
Gènere: Infantil (+7)

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

Indesinenter
Sinèrgies

De cinc carrers alhora surten cotxes
i es paren frec a frec just a tocar
uns amb els altres, tots a la cruïlla.

Un lloc sense semàfors alertant.

Persones i els seus hàbits, hi fan cap,
preludi d’optimisme gratuït,
deu  de  contraforts de la misèria,
el goig de l’infantesa,
la tèrbola visió,  moltes vegades,
de llurs cruïlles cegues,
que falquen els perquès de l’il·lusió.

Tothora surten coses que hi fan cap.

La mel d’una menjada,
la molsa d’un record quan venen festes
i els núvols de cotó del benestar,
que un dia no toparen. Una sort.
La sort de parar just a la cruïlla
abans de començar.

L E C T U R A

Dies de tot
Autor: Blanca Soler
Gènere: Novel·la
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Classificació
Primera Catalana

1. Balaguer ................. 28
2. San Cristóbal ..........27
3. Almacelles ...............26
4. Santboià ...................24
5. Vilanova ...................23
6. San Ildefons ............21
7. Viladecans ...............20
8. Reus B ......................19
9. Vista Alegre .............19
10. Lleida B ..................19
11. Vilaseca ..................18
12. Alpicat ....................17
13. Rapitenca ...............16
14. Suburense (-1).......13
15. Igualada (-1) ..........11
16. Rubí ........................11
17. Jesús y Maria ..........6
18. Morell  ......................2

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. A. Fernández ...... 9
2. Asier E. ............... 8
3. Genís S. .............. 3
4. Isaac S.  .............. 2
5. Sergi G. .............. 2
6. Putxi ................... 2
7. Marc Sánchez ... 1
8. Alberto B.  .......... 1

 El Balaguer supera 
la crisi de resultats 
amb dues victòries 
consecutives davant 
Santboià i Jesús y Ma-
ria. Davant el Sant-
boià, un solitari gol 
d’Isaac va servir per 
emportar-se els tres 
punts d’un dels camps 
més complicats de la 
categoria.
 El passat diumen-
ge els balaguerins van 
golejar al Jesús y Ma-
ria que va demostrar 
el perquè està a la 
cua de la classificació, 
amb dos gols d’Adrià 
Fernández, dos gols 
de Putxi, un de Sergi 
Galcerán i un de Marc 
Sánchez.

Isaac Solanes

Propers encontres

04/12/2016 --  17 h
Camp  Municipal 
Alumnes Obrers

Vilanova| Balaguer
-------------------------------------
18/11/2016  --  16,30 h

Camp Municipal 
de Balaguer

Balaguer| Almacelles

El Balaguer recupera el liderat després 
de sumar sis punts la última quinzena
La victòria al camp del 
Santboià va donar molta 
moral als homes que 
entrena Jordi Cortés que 
han recuperat el liderat

20/11/2016

SANTBOIÀ 0
BALAGUER 1

 El Balaguer s’ha refet 
dels dos mals resultats 
recollits a casa davant Vi-
ladecans i San Cristóbal, 
aconseguint sumar els sis 
punts en els dos darrers 
partits davant del Santboià 
a domicili, amb un bon gol 
d’Isaac quan faltaven sis 

després d’una errada de 
la defensa visitant, pocs 
minuts més tard era Putxi 
qui aconseguia marcar per 
partida doble, i Adrià no-
vament al 34 aconseguia 
marcar el quart de la tarda, 
i el seu segon en el compte 
particular que el porta a 
liderar la llista de golejadors 
del Balaguer amb 9 gols en 
els 13 partits disputats.
 A la segona part, Sergi 
Galcerán i Marc Sánchez  
que van sortir en el segon 
temps van arrodonir el re-
sultat. Per part del Jesús y 
Maria, va ser Farreres qui va 
aconseguir el gol de l’honor, 
en una rematada de cap que 
va anar al travesser i a dins, 
sense que Alfred pogués 
evitar-ho.
 La pròxima setmana, 

minuts per la conclusió 
del partit, i davant un dels 
rivals aspirants a l’ascens, i 
el passat diumenge davant 
un fluix Jesús y Maria, per 
6-1, en un partit en que els 
locals van avançar-se al 
marcador ben aviat. Al mi-
nut 7 Adrià obria la llauna 

Els jugadors celebren un dels gols

Sergi i Bryan 

27/11/2016

BALAGUER 6
JESÚS Y MARIA 1

els balaguerins visitaran el 
camp d’un Vilanova molt 
irregular, que el passat diu-
menge va rebre un fort 
correctiu al camp del Sant 
Ildefons, perdent per 5-1.
 El partit el diumenge 4 
de  desembre a les 17 hores.
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 El corredor balaguerí 
Bernat Barnes,  que 
defensa els colors del 
Club Esportiu Pedala.Cat 
de Balaguer, es consagra 
com un dels millors 
corredors de muntanya 
de Catalunya, en rebre 
el guardó com a 3er 

classificat absolut de la 
Copa Catalana de Curses 
de Muntanya FEEC.
 Aquest campionat 
consta  de 4  proves 
repart ides arreu de 
Catalunya, i on el Bernat 
Barnes ha aconseguit estar 
en els llocs capdavanters 
en totes quatre.
 La entrega de premis 
va tenir lloc a Vilassar 
de Dalt, i Bernat Barnes 
va rebre el guardó de 
la mà del Jordi Merino, 
president de la Federació 
d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya.

Bernat Barnes, tercer absolut 
de les Curses de Muntanya

Entrega de premis

L’Atleta balaguerí va 
recollir el guardó de 
mà del president de la 
Federació d’Entitats 
Excursionistes

El Club Bàsquet Balaguer presenta tots 
els seus equips al pavelló poliesportiu

 El passat dissabte 26 
de novembre, el Pavelló 
poliesportiu de Balaguer va 
acollir la presentació de tots 
els equips del Club Bàsquet 
Balaguer d’aquesta tempo-
rada 2016-2017.

 Un total de 14 equips 
i més de 150 esportistes 
van desfilar davant d’un 
pavelló ple a vessar dels 
pares, familiars i aficionats 
al bàsquet.
 Des dels més petits, 

Parlament de les autoritats

nens i nenes de 3 anys fins 
als equips sèniors, tant 
masculins com femenins 
van presentar-se després 
d’una actuació de les alum-
nes de l’Aula de Gimnàstica 
Rítmica de Balaguer que 
van voler col·laborar en 
aquesta presentació.
 A la presentació i acom-
panyant al president de l’en-
titats i la resta de directius, 
van assisitir-hi l’alcalde la 
ciutat, Jordi Ignasi Vidal, la 
regidora d’Esports, Gemma 
Vilarasau i la presidenta del 
Consell Comarcal de la No-
guera, Concepció Cañadell. 
Tots ells van felicitar la gran 
labor de l’entitat esportiva, 
dels seus tècnics i entrena-
dors que són els que duent 
la tasca de tirar endavant el 
club.

Presentació dels equips
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 Molt bons resultats 
aconseguits el passat 
dissabte 19 de novembre  
a la lliga Catalana de 
natació organitzada per 
l’INEF Lleida, amb la 
participació d’uns 120 
nedadors en categoria 
benjamí de 6 clubs de la 
província.
 C a l  d e s t a c a r  e n 
categoria benjamina 
masculí 2006  la primera 
posició de l’Arnau Pifarré 
en els 100 esquena i 100 
papallona, en masculí 

2007 la tercera posició 
d’en Jordi Suñé en els 100 
esquena i 50 papallona, i 
molt bones marques per 
a l’Alexandru Heghies i 
en Martí Rovira.
 En Benjamí  femení del 
2007, tenim la 5a posició 
de la Cristina Palacín en 
els 100 esquena i en els 
50 papallona, i del 2006 
tenim el 6è lloc de la 
Jasmina Peró en els 100 
papallona,  i molt bones 
marques per a la Clàudia 
Pérez, Silvia Bo, Carla 
Torruella, Jana Mangues, 
Maria Bellera, Ariadna 
Nuñez, Ariadna Marin i 
Helena Roca.
 En relleus l’equip 
femení de 4x50 lliures va 
aconseguir la 3a posició 
benjamí i l’equip masculí 
el 4t lloc.

5 podis pels benjamins del 
CEN Balaguer a la segona
jornada de la lliga catalana

Nedadors benjamins del CEN Balaguer

Cal destacar els
primers llocs de
l’Arnau Pifarré en 100 
metres esquena i 100 
metres papallona

El AO DAO Tavrou greg acaba amb les 
il·lusions europees del CTT Balaguer

 No va poder ser. El Bala-
guer Villart Logístic va cau-
re en el seu enfrontament 
de la 3a ronda de l’ETTU 
Cup disputat a Atenes con-
tra el AO DAO Tavrou per un 
ajustat 3 a 2, en un encontre 
d’infart en que podria haver 
guanyat qualsevol dels dos 
equips, i on hi va tenir molt 
a veure el fet de jugar a fora, 
en una pista estranya i amb 
una mala organització.
 En el primer partit Yan 
Lan Li va desaprofitar una 
gran ocasió al perdre contra 
Christina-Stamatina Fili 
per 3 a 2 després d’anar 
guanyant el partit per 0 

a 2 (8-11, 9-11, 11-8, 11-4, 
11-5). En el segon Tingting 
Wang es va imposar amb 
contundència a Aikaterini 
Toliou per 0 a 3 (3-11, 6-11, 
4-11). En el tercer Anna 
Biscarri va estar a punt de 
donar la sorpresa contra 
Filateri Exarchou remuntant 
un 2 a 0, però va acabar 
perdent per 3 a 2 (11-9, 

CTT Balaguer Villart Logístic

11-7, 5-11, 8-11, 11-8). En el 
quart Tingting es va tornar 
a imposar amb claredat a 
Christina-Stamatina Fili 
per 0 a 3 (6-11, 8-11, 6-11), 
deixant el marcador en un 
2 a 2 que traslladava tota la 
pressió a Yan Lan Li.
 Aleshores l’entrenador 
grec va tirar d’una banqueta 
més llarga i va incorporar 
una nova jugadora, la sèrbia 
Monika Molnar, per fer-
la jugar més descansada 
contra Yan Lan Li .  La 
jugadora del Balaguer va 
començar molt bé imposant-
se a Monika Molnar per 2 a 
0, però novament va acabar 
perdent per un ajustadíssim 
3 a 2 en un partit d’infart 
(9-11, 4-11, 11-7, 11-5, 11-9), 
deixant el marcador final en 
un 3 a 2, resultat que posava 
punt i final a la participació 
a l’ETTU Cup d’aquesta 
temporada.

CTT Balaguer Villart Logístic

L’equip grec, que jugava 
amb el factor pista a
favor va derrotar per 3-2 
a les balaguerines que 
van aguantar fins al final
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Sancho Ayala i Toni Hermoso guanyadors 
del segon circuit Mitges de Ponent

 S a n c h o  A y a l a 
(Fondistes Solsonès) i Toni 
Hermoso (Maratonians 
del Segre) s’han coronat 
com a guanyadors de la 
segona edició del circuit 
Mitges de Ponent, un cop 
diumenge es va disputar la 
darrera de les quatre cites 
puntuables, la Mitja Marató 
de Lleida. Ayala substitueix 
en el palmarès Ricard Pastó 
(Xafatolls), mentre que Toni 
Hermoso revalida un títol 
que ja va aconseguir l’any 
passat. El circuit també ha 
donat a conèixer el disseny 
guanyador del nou logotip 
de les Mitges de Ponent, 
obra de Natàlia Badia.Toni Hermoso del Club Maratonians del Segre

El Trail Montroig i la Volta al Pantà de Sant 
Llorenç es fusionen en una sola diada

La balaguerina Toni Hermoso aconsegueix revalidar 
el títol que ja va aconseguir en la primera edició

Trail Montroig

 El Trail Montroig Extrem i la 
Volta al Pantà de Sant Llorenç 
es fusionen i es celebrarà el 
proper 19 de març tenint lloc 
a  la població de Sant Llorenç 
de Montgai. Com a novetat 
principal cal tenir en conte que 
l’antiga Pujada a Montalegre 
queda anul·lada i en el seu 
lloc es celebrarà la Volta al 
Pantà, una cursa de caire molt 
popular i familiar que dóna 
el tomb al Pantà,i que tindrà 
un recorregut de 8,3 km,i que 
combina asfalt i corriol.
 D’altra banda, i pels més 
atrevits, també es celebrarà 
el ja conegut Trail Montroig 
Extrem, que com a novetat 
presenta un recorregut més 

curt, però no menys dur, 
que passarà a tenir 20,5 km 
i uns 1.200 m de desnivell 
positiu. El circuit recorrerà 

la Serra del Montroig, per 
uns paratges espectaculars 
i on l’organització anuncia 
sorpreses inesperades.

 L’atleta balaguerí 
Jordi Reñé del club 
Pedala.cat, va quedar 
en 3a posició en la 
modalitat sènior masculí 
de la Cursa de muntanya 
«Circuit de l’Obaga» 
que es va celebrar el 
passat diumenge 20 de 
novembre a la població 
de Tiurana. Aquesta 
cursa té una vessant 

solidària ja que part 
dels fons recaptats es 
destinen a la lluita contra 
el càncer.
 El circuit de l’Obaga 
és una cita esportiva 
imprescindible  pels 
amants de l ’esport i 
la naturalesa, situat al 
cor de la comarca de 
la Noguera: Tiurana. 
El circuit  transcorre 
per corriols, trialeres 
i  p i s t e s  f o r e s t a l s 
enmig d’un paisatge 
i n c o m p a r a b l e ,  t o t 
vorejant l’embassament 
de Rialb.
 La cursa compta amb 
vàries modalitats, aptes 
per tot tipus de corredors.

Jordi Reñé del Pedala.cat  va 
quedar tercer classificat al 
Circuit de l’Obaga de Tiurana

Tercer lloc del podi pel balaguerí Jordi Reñé

La cursa de muntanya 
es va celebrar el
passat diumenge 20 
de novembre vorejant 
el pantà de Rialb
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La regidoria d’esports de Balaguer
organitza la II Gimcana Maratoniana 

 Aquest divendres, 2 de 
desembre a partir de les 
9 del matí, començarà la 
segona edició de la Gim-
cana maratoniana a les 
instal·lacions esportives de 
Balaguer.
 Activitat destinada a 
tots els escolars del segon 
curs del primer cicle de 
primària de Balaguer; on 
es busca la sensibilització 
en els beneficis físics de la 
practica regular d’activitat 
física. Programa adherit a 
la Marató de TV3 i al Pla de 
Municipal de Dinàmica Edu-
cativa del centre de recursos 
pedagògics de la Noguera i 
l’Ajuntament de Balaguer.

Gimcana Maratoniana

Iker Ruíz i David Cortés participen a la 
lliga catalana de natació adaptada

És una activitats destinada als alumnes de segon 
curs de primària per potenciar l’activitat física

Nedadors balaguerins

 Els nedadors del Club 
Esportiu Natació Balaguer 
Iker Ruíz i David Cortés van 
participar el passat dissabte 
en la primera jornada de la 
lliga catalana de natació 
adaptada celebrada a les 
instal · lacions de Club 
Natació Sitges.
 Com a resultats més 
destacats d’aquesta jornada 
esportiva de Sitges, cal 
destacar que l’Iker en la 
seva categoria S15 promoció 
va aconseguir la primera 
posició en els 25 metres 
braça, 50 metres lliures i 
en els 25 metres esquena. 
Una excel·lent actuació del 
nedador balaguerí.

 El passat divendres 
dia 11 de novembre, 
tota l’Escola de Futbol 
Sala Balaguer Comtat 
d ’Urgel l ,  juntament 
amb els seus familiars 
i  e n t r e n a d o r s  v a n 
organitzar una sortida 
per anar a visitar el Palau 
Blaugrana i gaudir del 
partit F.C. Barcelona 
Lassa contra el Ribera 
Navarra corresponent a 
la Lliga Nacional.
 L’Escola estava invi-
tada a assistir al partit 
del F.C. Barcelona dins el 

marc del conveni firmat a
principis de temporada 
en el que inclou accions 
conjuntes entre ambdues 
entitats per tal fomentar 
l’esport i del Futbol Sala 
entre els nens i nenes de 
Catalunya. Entre elles hi 
han xerrades, visites i 
actes conjunts. En aquest 
cas es tractava de la vi-
sita de l’Escola de Bala-
guer al camp blaugrana 
per tal de veure «insitu» 
un partit de la màxima 
categoria de l’esport es-
tatal.
 La jornada constava 
d’una sessió de fotogra-
fies amb els jugadors 
del primer equip del F.C. 
Barcelona Lassa a la pis-
ta del Palau Blaugrana 
poc abans d’iniciar-se el 
partit. 

El Club Futbol Sala Comtat 
d’Urgell assisteix a un partit 
del FC Barcelona al Palau

Visita al Palau Blaugrana

Els jugadors del equip 
de la Noguera es van 
fer fotos amb els 
jugadors del primer 
equip blaugrana

 Per la seva banda, 
el nedador David Cortés 
nedador que debutava amb 
el C.N. Balaguer de categoria 

S, en categoria absoluta va 
aconseguir una meritòria 6a 
posició en els 100 m. i  9a en 
els 100 m. esquena.
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O P I N I Ó

El Tema
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sembla que avui com 
ahir el més gran problema 
que tingui el món sigui el 
Sr. Trump. Tot ell va en-
voltat d’interrogants. Jo 
crec que és part d’on ens 
ha portat la globalització, 
i de la degeneració de les 
democràcies portades per 
unes oligarquies esclaves 
del diner com mai. Europa 
no ha d’oblidar aquella 
reflexió, on es diu: “Quan 
EEUU es refreda, Europa 
té una pulmonia”.
 A mi en concret no 
m’agrada, però també 
és cert que la Clinton 
m’agradava menys. La 
veia tan freda, la pose tan 

estudiada, tan part del 
sistema que desitjava no 
haver de veure-la durant 
quatre anys més. Amb 
un Clinton em vaig tenir 
prou, aquella mecànica ri-
alla per a mi era un insult, 
malgrat les encertades 
que pogués tenir. A marit 
i muller sempre es podia 
veure la contradicció del 
que deien, i del que ver-
taderament els convenia i 
pensaven.
 Amb un espai no mas-
sa llarg de temps, podrem 
veure que alguns propò-
sits d’aquest Sr. Trump es 
modifiquen. Es canvien o 
desapareixen del “menú” 

presentat, que li ha do-
nat la presidència dels 
EE. UU. Doncs de sempre 
la distància entre la pa-
raula dita i la realitat, és 
sols ara i sempre, un petit 
problema de fàcil solució, 
pels que es dediquen a la 
política. Al Sr. Obama li 
van arribar a dir que era 
socialista, a aquest li di-
ran que és un feixista. El 
llenguatge s’ajustà a com 
li va el mercat a cadascú.
 Jo entenc que el pas-
sat allà, tan lluny i tan a 
prop, és la reacció d’una 
gran part de la població, 
que han preferit córrer 
un risc amb l’elecció 
d’aquest senyor per po-
der trencar l’encadenat 
del sistema. Que amb tota 
la democràcia del món 
no para de xerrar amb 

paraules boniques i sen-
timentals, quasi poesia 
romàntica. I en realitat 
els condemna a ser cada 
dia una mica més pobres, 
i dins de poc no tindran 
res. Tossudes deficiènci-
es del sistema que tenen 
sempre les arrels en la 
mateixa administració.
 Ara per ara, quan la 
socialdemocràcia passa 
per hores baixes, per ha-
ver perdut i traït les seves 
creences, hi ha tot el perill 
de que demà passat -és un 
dir-, el poble hagi d’anar a 
votar i corren el risc d’au-
tocastigar-se, doni el vot 
a singulars ximplets que 
sols tenen  odi al cor i a 
la llengua. Per ells (el po-
ble), serà com una reven-
ja i una forma ben visible 
d’airejar el que fa pudor.

 Ens hem d’acostumar 
a ventilar-nos mental-
ment, per a que no ens 
etiquetin en el que volem 
i no volem. El Sr. Trump 
en farà alguna de segur. 
Però ja veureu com de fet 
farà el que podrà, i el que 
li deixaran fer. Aquest se-
nyor té assessors i té un 
gran capital, i sap el que 
és el risc a EE. UU. en tot 
el sentit que pugui tenir la 
paraula. No crec que s’as-
sembli al Bush, deixant a 
part la fatxenderia. Ni en 
la manera de pentinar-se 
és paregut.

----------------------------------------
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Els Manel presenta 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 Grup Escènic Recreatiu GER, va oferir 
l’obra Centenaris al Teatre Municipal
 El Grup Escènic Recreatiu 
GER de Balaguer va oferir 
el passat cap de setmana 
la representació de l’obra 
«Centenaris» dirigida per 
Joan Llobet i Esteve Biel, 
dedicada als cent anys de 
Club Futbol Balaguer.
 L’obra ambientada al 1966, 
en un partit entre el Balaguer 
i el Lleida, amb polèmica 
inclosa i posteriorment la 
situació teatral es traslladava 
a la sala de ball La Rosaleda, 
on s’acostumava a anar 
després dels partits.

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

Un moment de l’obra

 El Servei Educatiu de 
la Noguera va inaugurar 
la 21a Setmana de la 
Ciència a la Noguera el 
passat dimecres 16 de 
novembre amb l’activitat 
la «Ciència en primera 
persona».
 Aquesta activitat 
v a  c o n s i s t i r  e n  l a 
c o n f e r è n c i a  « L a 
revolució sense fils: 
Com func ionen  les 
a n t e n e s »  a  c à r r e c 
de Rafael Pous, professor 
d e l  D e p a r t a m e n t 
d e  T e c n o l o g i e s 

d e  l a  I n f o r m a c i ó  i 
Telecomunicacions de 
la Universitat Pompeu 
Fabra .  E l  p ro fessor 
v a  p o s a r  a l  d i a  d e 
c o m  f u n c i o n e n  l e s 
comunicacions i  de 
la gran importància i, 
sobretot abundància, 
d ’ a n t e n e s  q u e  e n s 
envolten, fins i tot a 
les  e t iquetes  de  la 
roba de vestir. Durant 
la xerrada també va 
mostrar diferents models 
d’antenes de fabricació 
casolana que poden 
millorar un senyal wi-fi a 
casa.
 Van assist i r  a  la 
conferència a la Sala 
d’actes de l’Ajuntament 
de Balaguer 150 alumnes 
de 4t d’ESO i Batxillerat 
dels centres educatius de 
Balaguer.

Conferència de Rafael Pous 
en la Setmana de la Ciència 
de la comarca de la Noguera

Setmana de la Ciència

Van participar-hi 150 
alumnes de quart 
d’ESO dels centres 
educatius de la ciutat 
de Balaguer
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Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------
SE OFRECE señora seria 
y responsable, de toda 
confianza y muy cari-
ñosa, para hacer com-
pañia a personas ma-
yores. Precio y horario 
a convenir. Contactar: 
685574754.
--------------------------------------
SEÑORA con experien-
cia se ofrece para cuidar 
gente mayor, niños, ha-
cer limpieza y trabajos 
de modista (con expe-
riencia y titulo). A do-
micilio. Disponibilidad 
inmediata. Contactar: 
643609229.
--------------------------------------
PROFESSORA de Bala-
guer, amb experiència, 
dóna classes de reforç 
de Primària i ESO. Per 
grups reduïts o clas-
ses individuals. Raó: 
686487143.
--------------------------------------
S’OFEREIX senyora amb 
experiència, per fer tas-
ques de neteja o atenció 
a gent gran (de 09:00 a 
16:45 h) Raó: 603428442 
(Montse).
--------------------------------------
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 dona del país 
per cuidar persones i re-
alitzar tasques domèsti-
ques. Raó: 642619229.
--------------------------------------
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! 
Aprèn de la manera 
més fàcil i amena. 
Raó: 650422582.
------------------------------------
FAIG CLASSES par-
ticulars d’anglès per 
estudiants d’Educació 
Primària, ESO o Batxi-
llerat. Raó: 698383277.
------------------------------------
JOVEN RESPONSA-
BLE, se ofrece para 
cuidar personas mayo-
res, niños, limpieza del 
hogar, camarera. Bue-
nas referencias y con 
experiencia. Demos-
trable. Disponibilidad 
total. Vehículo propio. 
Razón: 631331593.
------------------------------------
E S  N E C E S S I T A 
cuiner/a o ajudant de 
cuina. Amb experièn-
cia. Portar currículum 
al Bar 1900.
-----------------------------------
EMPRESES exporta-
dores/importadores. 
Necessiteu ajuda en 
la confecció de do-
cumentació? O aju-
da amb la gestió de 
bancs? Procedeixo del 
sector bancari i m’ofe-
reixo com a Free Lance 
per fer aquestes ges-
tions. Raó: 619641266 
(Ferran).
------------------------------------

ES NECESSITA con-
ductor amb carnet de 
primera per fer repar-
timents de mercade-
ries a temps parcial. 
Interessats demanar 
informació: 973446112 
(Contacte Francesc).
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
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.
--------------------------------------
COMPRO torre per re-
formar en finca rústica 
a l’Horta de Balaguer. 
Contacteu al telèfon: 
618287725.
--------------------------------------
PIS EN VENTA a 
l’Avinguda Països 
Catalans, 2 habitaci-
ons. Raó: 973446011-
629725009.
------------------------------------
ES LLOGA altell, Pl. 
Pau Casals xamfrà 
amb Països Catalans. 
Moblat. Ideal per des-
patx professional o 
d’empresa. Amb vistes 
al riu. Raó: 610320521. 
Abstenir-se immobili-
àries.
-----------------------------------
VENC pis a l’Avda. 
Països  Catalans, 
3 habitacions. Raó: 
973446011-629725009.
------------------------------------
LLOGUER apartament 
a Camarasa, 2 hab., 
equipat, a/a, foc a terra, 
amb vistes al riu. Raó: 
973447752-639920881.
--------------------------------------

VENC pis nou a l’Avda. 
Països Catalans, 1a 
planta, gran terrassa, 
4 hab. Raó: 636124737.
--------------------------------------
LLOGUER de pàr-
kings tancats davant 
Col·legi Vedruna. Raó: 
973450555.
--------------------------------------
LLOGUER pàrkings de 
línia al c/ la Plana xam-
frà amb c/ Barcelona, 
45€/m. Al c/ Molí del 
Comte (pl. Alguer), 45€/
mes. Al c/ Cardenal Ben-
lloc xamfrà amb Avingu-
da Pere III, 35€/m (cotxe 
petit). Raó: 699888360.
--------------------------------------
VENTA pis de 200 m2 
a Pere III, 5 hab., 3 
banys, tot exterior, amb 
vistes al riu, calefac-
ció, a/a, mobles inte-
grats de qualitat. Raó:  
610320521. Abstenir-se 
immobiliàries.
--------------------------------------

VARIS
------------------------------------------
BUSQUEM cantant 
(home), per grup mu-
sical per Balaguer i 
voltants. Bones con-
dicions, cobro al final 
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.
-----------------------------------
SRA. MAITE PETIT 
videncia y tarot. Alta 
magia blanca. Con-
sultas en Balaguer y 
Lleida. Horas a conve-
nir. Razón: 656826568-
609135472.
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en la secció de breus 
classificats, ens podeu 
demanar informació 
adreçant-vos a les nos-
tres oficines situades 
al c/ Sant Lluís, 36-38 
altell de Balaguer, per 
telèfon al 973448273 
o bé des de la nostra 
web: revistagroc.com
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
----------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda de l’1 de desembre a les 8 de la tarda del 8 de desembre ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 8 de desembre a les 8 de la tarda del 15 de desembre CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 de desembre a les 8 de la tarda del 22 de desembre  SALA

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
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