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

 Sense ànims d’ence-
tar una polèmica i, encara 
menys, d’immiscir-me en 
la intimitat de les persones, 
voldria reflexionar sobre 
un tema que, darrerament, 
quan arriben aquestes da-
tes tan assenyalades, es 
fa, encara, més patent.  Em 
refereixo a la instal·lació en 

finestres, balcons i, fins i 
tot, en façanes de tot tipus 
de detalls lluminosos; en 
alguns casos, si em perme-
teu, amb un estil no massa 
elegant. Potser, per influèn-
cia dels mitjans de comuni-
cació o del cinema, tendim 
a imitar models que veiem 
per la pantalla i que, potser 
no s’adiuen a uns criteris 
prou estètics. És sabut que 
contra gustos no hi ha res 
escrit, però aquest tipus 
d’enllumenat no pot  arri-

bar a generar confusió?  Si 
allò que hom pretén  és il-
luminar des de la seva llar 
aquestes festes o qualse-
vol altra celebració,  es pot 
aconseguir sense resultar 
ordinari?
 BON NADAL I

UN MILLOR 2017!

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

 «Nadal és la gran festa de la petita comunitat i Sant 
Joan és la gran festa de la gran comunitat» resumeix el 
folklorista i educador social Amadeu Carbó. Per Nadal, 
independentment de si hom és creient o no, les famílies 
es reuneixen, fan un gran àpat i s’intercanvien regals. Però 
el cicle nadalenc és molt ric i complex i té tot un seguit 
d’elements que a vegades no sabem d’on provenen. N’hi 
ha que es resisteixen a cristianitzar-se, com ara el tió; n’hi 
ha que ens lliguen amb el nostre passat carolingi, com 
ara la festa de Sant Esteve. D’altres són un interessant 
exemple de la flexibilitat de la tradició, com ara el Pare 
Nadal i també hi ha costums que ens pensem que vénen 
de molt antic i resulta que tenen quatre dècades, com ara 
menjar raïm per Cap d’Any.
 Amadeu Carbó ha presentat recentment el llibre 
«Celebrem el Nadal», on es fa diferents preguntes i busca 
respostes. Una de les més interessants és la de per què 
celebrem el naixement de Jesús el 25 de desembre si 
no se sap de segur quan va ser? Hi ha dues possibles 
explicacions: una diu que en la tradició jueva la mort 
dels profetes coincideix nou mesos després de la data 
de naixement. Els primers cristians celebraven la data de 
mort del Messies el 25 de març i si comptes nou mesos 
més endavant et plantes al 25 de desembre. 
 Aquesta n’és una però la teoria més estesa parla de 
sincretitzar una festa preexistent, relacionada amb el 
solstici d’hivern, que es va cristianitzar. Segurament és 
l’explicació més plausible perquè és un fenomen que es 
repeteix en tot el calendari festiu.
 Bones Festes i bona entrada d’any.

Bones Festes
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PARC INFANTIL DE NADAL A REIS
(Nens i nenes de 0 a 14 anys)

>> DIMARTS 27 de desembre

10.30 h. Obertura del parc de Nadal, 
amb horari de 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 
20 h. Preu entrada 3 euros i abonament 
15 euros. Adults acompanyants gratuït.
11.00 h. Taller d’esmorzar saludable a 
càrrec de voluntaris del col·lectiu Slow 
Food Terres de Lleida (tots els públics).
11.30 h. Taller de pots de sal de colors 
a càrrec de l’Associació Catalana de 
Lleure Formatiu, en diferents torns (tots 
els públics).
17.00 h. Taller de bossa d’olors, a càrrec 
de l’Associació de Lleure Formatiu, en 
diferents torns (tots els públics).
18.00 h. Aprenem a fer coca de vidre 
a càrrec del Mestre Pastisser Pepe 
Daza. (Edat de 6 a 14 anys, apuntar-se 
previament).

>> DIMECRES 28 de desembre

12.00 h.  Taller d’elaboració de 
minipanadons de poma, a càrrec del 
Mestre Pastisser Pepe Daza. (Edat de 
6 a 14 anys, apuntar-se previament).
17.00 h. Taller de manualitats de Nadal, 
a càrrec de la Biblioteca Margarida de 
Montferrat (+ 3 anys).
18.00 h. Contacontes “La dent feliç”, a 
càrrec de l’Institut Dental La Noguera, 
a l’espai del conte.

>> DIJOUS 29 de desembre

12.00 h. Taller d’elaboració de coca 
amb samfaina a càrrec del Mestre 
Pastisser Pepe Daza. (Edat de 6 a 14 
anys, apuntar-se previament).
17.30 h. Primera part de l’espectacle 
infantil “A Betlem, pastors!” amb la 
companyia Sac Espectacles, amb ball 
i música (per a tots els públics).
19.00 h. Segona part de l’espectacle 
infantil “A Betlem, pastors!”.
                >>

El Parc de Nadal a Reis de Balaguer del 
27 de desembre fins al 4 de gener

 Tot ja és a punt a Bala-
guer per tal d’acollir, un any 
més, el ja tradicional «Parc 
Infantil i Juvenil de Nadal a 
Reis» que tindrà lloc des del 
dia 27 de desembre fins al 4 
de gener, en horari de matí i 

tarda, exceptuant el dia 31 de 
desembre que només s’obri-
rà durant el matí i el dia 1 de 
gener que romandrà tancat. 
 Enguany es torna al 
format tradicional amb 
novetats pel que fa als 

Presentació del Parc de Nadal

espectacles, que inclouran 
des de pallassos fins a 
pastorets.
 Com a novetat, destaca 
també  la presència de 
la mascota del Parc, una 
simpàtica guineueta, que 
no tindrà nom tot i que els 
nens i nenes que ho desitgin 
podran fer propostes per 
buscar-n’hi un. El que surti 
guanyador rebrà un premi!  
 Una altra de les novetats 
serà l’anomenat espai dels 
jocs familiars gegants i 
les peces de construcció 
fustes i fustetes, per als més 
petits, on es podran muntar 
fantàstics elements i gaudir 
dels jocs més coneguts. 
També un espai sensorial 
per als menuts, on podran 
descobrir noves experiències.

Parc de Nadal
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PARC INFANTIL DE NADAL A REIS
(Nens i nenes de 0 a 14 anys)

>> DIVENDRES 30 de desembre

11.30 h. Taller de bossa d’olors, a càrrec 
de l’Associació de Lleure Formatiu, en 
diferents torns (Recomanat per a tots 
els públics).
17.00 h. Taller de pots de sal de colors 
a càrrec de l’Associació Catalana de 
Lleure Formatiu, en diferents torns (tots 
els públics).
18.00 h. Taller de zumba per a grans 
i petits! Apreneu els passos bàsics i 
gaudiu de la música (tots els públics).

>> DISSABTE 31 de desembre

11.00 h. Campionat de FIFA 2017 (Edat 
recomanada de 10 a 14 anys).
11.30 h. Taller d’aeròbic per a grans 
i petits! Divertiu-vos fent exercici 
(Recomanat per a tots els públics).
12.30 h. Taller de manualitats de Nadal, 
a càrrec de la Biblioteca Margarida de 
Montferrat (Recomanat a partir de 3 
anys).
               >>

El parc acollirà tot tipus de tallers, des 
de gastronòmics fins a contacontes

Espai de contes

 D’altra banda, aquest 
any tampoc no faltaran al 
Parc els tallers gastronò-
mics, de pots de sals, de 
bossetes d’olors, un es-
morzar saludable a càrrec 
dels voluntaris del col·lectiu 
Slow Food de les Terres de 
Lleida, de manualitats na-
dalenques i de pintures de 
cares coordinats per Creu 
Roja Joventut.
 Es continua apostant 
també pels més petits, amb 
l’espai per al conte anomenat 
«Hi havia una vegada ...» on 
els nens gaudiran de la 
màgia d’aquest món ple 
de  fantasia i on, a més de 
poder decorar ells mateixos 
part de l ’espai,  també 
podran escoltar contes a la 
conteteca a càrrec de pares, 
mares, padrins, padrines... 
voluntaris que vulguin.

Els pares i mares, padrins i padrines que ho vulguin 
podran fer de voluntaris per explicar els diferents 
contes que hi haurà al parc als més menuts
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Un taller d’Educació Viària amb un parc 
de mobilitat segura de Trànsit

Parc de mobilitat segura

 També hi haurà el racó 
creatiu, en què cada tarda 
tindrà lloc un taller de ma-
quillatge artístic i fantasia 
per a petits i grans, i el Parc 
d’Educació Viària o també 
anomenat Parc de mobilitat 
segura, que constarà d’una 
instal·lació que simularà 
els carrers d’una ciutat on 
es reprodueixen situacions 
del trànsit i el nen/ a podrà 
tenir el rol de conductor 
de bicicletes o de vianant. 
El Parc constarà de tots 
els elements viaris (illetes, 
cruïlles, semàfors, etc... ) 
i posarà a disposició dels 
participants tot el necessari 
per la seva participació (bi-
cicletes de diferents talles, 
cascs, pitets...), a càrrec del 
Servei Català de Trànsit que 
participa al Parc.

El parc de mobilitat segura simularà els carrers 
d’una ciutat on es reprodueixen situacions del
trànsit i el nen podrà tenir el rol de conductor

Els bombers participaran un any més 
amb un espai per als més petits

Els bombers al parc de Nadal

 Els visitants podran 
gaudir de l ’espai dels 
Bombers, del taller de 
Pares, un espai amb la 
premsa diària i del servei 
de les biblionadales per tal 
que puguin passar el millor 
possible l’estona amb els 
seus fills. 
 L’últim dia visitarà el 
parc el Patge Reial, que 
recollirà tots els desitjos 
dels nens i nenes per donar-
los als Reis Mags d’Orient, 
que arribaran el dia 5.

PARC INFANTIL DE NADAL A REIS
(Nens i nenes de 0 a 14 anys)

>> DILLUNS 2 de gener

10.30 h. Taller d’iniciació als escacs, a 
càrrec del Club Escacs de Balaguer, per 
diferents nivells d’aprenentatge (tots 
els públics).
11.30 h. Taller de pots de sal de colors 
a càrrec de l’Associació Catalana de 
Lleure Formatiu, en diferents torns (tots 
els públics). 
17.00 h. Taller de bossa d’olors, a càrrec 
de l’Associació de Lleure Formatiu, en 
diferents torns (tots els públics).
18.00 h. Taller d’elaboració de brotxetes 
de fruita banyades amb xocolata, 
a càrrec del Mestre Pastisser Pepe 
Daza. (Edat de 6 a 14 anys, apuntar-se 
previament).

>> DIMARTS 3 de gener

10.30 h. Taller d’iniciació als escacs, a 
càrrec del Club Escacs de Balaguer, per 
diferents nivells d’aprenentatge (tots 
els públics).
12.00 h.  Taller d’elaboració de 
cupcakesa, a càrrec del Mestre 
Pastisser Pepe Daza. (Edat de 6 a 14 
anys, apuntar-se previament).
18.00 h. Contacontes “La dent feliç”, a 
càrrec de l’Institut Dental La Noguera, 
a l’espai del conte.
19.00 h. Pallassos amb l’espectacle Ni 
cinc de calaix del Circ Parritz, a càrrec 
de la companyia Sac Espectacles (sala 
polivalent del pavelló).

>> DIMECRES 4 de gener

10.30 h. Taller d’iniciació als escacs, a 
càrrec del Club Escacs de Balaguer, per 
diferents nivells d’aprenentatge (tots 
els públics).
11.00 h. Taller de manualitats de Nadal, 
a càrrec de la Biblioteca Margarida de 
Montferrat (a partir 3 anys).
17.00 h. Visita del Patge Reial per 
saludar als nens i nenes del Parc.
18.00 h. Animació infantil amb 
l’espectacle Rotllanem a càrrec del 
grup Diantres (música i cançons de tot 
el món).            >>
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Per als joves es proposa la pràctica del
Soccerball i del Lasertag durant les festes

Soccerball

 Pe r  a l s  m é s  j o v e s  
s’aposta per una activitat 
esportiva com és la del 
«Soccerball», que consis-
teix en realitzar partits de 
futbol dins de bombolles 
gegants inflades. Al Camp 
Municipal d’Esports, el di-
mecres 28 de desembre, 
durant el matí, els partits se-
ran entre equips d’un mínim 
de 5 participants d’edats 
compreses entre els 10 i els 
14 anys i, per la tarda, els 
equips participants seran a 
partir de 15 anys.
 L’altra activitat  és un 
«Lasertag», un joc esportiu 
que simula un combat 
entre dos equips.  El joc 
consisteix en aconseguir 
p u n t s  e l i m i n a n t  a m b 
e l s  s e u s  d i s p a r a d o r s 
d’infrarojos laser els seus 
rivals.  Aquesta activitat es 
realitzarà el dimarts 3 de 
gener de 2017. 

El Soccerball es farà el 28 de desembre al camp 
d’esports i el lasertag al pavelló d’Inpacsa el
dimarts 3 de gener de 2017

PARC INFANTIL DE NADAL A REIS
(Nens i nenes de 0 a 14 anys)

>> DIMECRES 4 de gener

19.30 h. Lliurament dels premis del 
concurs de dibuixos de Nadal, sota el 
tema “Les llums de Nadal!, organitzat  
per l’Ajuntament i el Centre de Recursos 
Pedagògics de la Noguera, dins el XXX 
Pla Municipal de Dinàmica Educativa a 
la sala polivalent del pavelló.

Tots els dies dins el parc, podrem trobar 
inflables distribuïts per edats (de 0 a 
2, de 3 a 5, de 6 a 10 i d’11 a 14 anys). 
Hi haurà la mascota del Parc, l’espai 
del conte “Hi havia una vegada...” 
on els voluntaris que vulguin podran 
explicar-los. El racó creatiu amb tallers 
de maquillatge artístic. L’Espai de 
bombers, el de jocs gegants de fusta  i 
de construcció. El Circuit Slot, el circuit 
d’Educació Viària, l’Espai de Creu Roja 
(amb maquillatges i manualitats). 
També les biblionadales.



8 >> B A L A G U E R

L’escriptor Josep Vallverdú nomenat Fill 
Adoptiu de la Ciutat de Balaguer

 La ciutat de Balaguer ha 
declarat l’escriptor Josep 
Vallverdú, fill adoptiu de la 
ciutat, en un acte que es 
va fer a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Balaguer el 
passat divendres 16 de de-
sembre, amb la presència 
de l’Alcalde, Jordi Ignasi 
Vidal, el regidor de cultura, 
Joan Biscarri, i l’instructor 
Joan Arjona, i de la resta de 
regidors i autoritats que no 
es van voler perdre aquest 
reconeixement.
 L’ A c t e  v a  e s t a r 
presentat per la Directora 
de la Biblioteca Municipal 
Margarida de Montferrat, 
Núria Arbós, i l’artista i 
dissenyador local Ramon 
Mayals que va realitzar in 
situ, un retrat de l’escriptor 
en el transcurs de l’acte, 

que li va estar lliurat al final 
per l’alcalde de la ciutat.
 L’Alcalde de Balaguer, 
en el seu parlament va 
explicar el  perquè del 
nomenament  indicant 
que és la tercera persona 
que fins a data d’avui, 
és nomenada com a Fill 
Adoptiu, després de Lluís 
Garrofé i de Josep Maria 
Morell.
 Vidal va destacar la 
participació de Vallverdú, 
d u r a n t  l e s  d a r r e r e s 
dècades en totes aquelles 

Ramon Mayals fent el retrat

activitats culturals que 
s’han desenvolupat a la 
ciutat, com el fet de ser 
membre del jurat dels 
Premis Jaume d’Urgell des 
del començament o fins a 
voler apadrinar la primera 
edició de l’Encontats que 
es va celebrar a la ciutat 
de Balaguer aquest any, o 
haver donat la seva obra 
completa a la Biblioteca 
de la ciutat, entre moltes 
altres col·laboracions de 
l’escriptor que des de fa 
més d’un any ha fixat la 
seva residència a la capital 
de la Noguera.
 Josep Val lverdú es 
va mostrar satisfet del 
premi dient que «és com 
una victòria personal, ja 
que abans que la ciutat 
de Balaguer m’escollís 
com a Fill Adoptiu, jo ja 
havia escollit la ciutat 
de Balaguer» paraules 
de l’escriptor que es va 
mostrar molt content del 
nomenament que li ha estat 
atorgat.

Josep Vallverdú, Fill Adoptiu de Balaguer

 Balaguer és Ciutat 
Cardioprotegida, des-
prés de la instal·lació 
el 20 de desembre d’un 
desfibril·lador públic da-
vant de l’Ajuntament, 
que funciona les 24 hores 
del dia. A part, la ciu-
tat té 11 desfibril·ladors 
més repartits entre els 
diferents equipaments 
municipals.
 L’Ajuntament de Ba-
laguer, juntament amb 
l’empresa Neosalus farà 
diferents sessions infor-
matives per ensenyar 
com s’utilitza el desfibril-
lador, destacant sobretot 
que «aquests aparells 
són semiautomàtics, que 
fan la seva feina, i mai 
poden ser negatius per 
la persona a qui se li 
aplica, per tranquil·litat 
de l’usuari novell o sense 
massa formació».
 D’altra banda, la 
regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament va presen-

Balaguer ja és una ciutat 
cardioprotegida amb un 
desfibril·lador al carrer 

Presentació

Una dotzena
d’aparells estan 
repartits entre els 
diferents equipaments 
municipals

tar el programa “Esport 
i Salut” que consisteix 
en oferir a la ciutada-
nia a possibilitat de fer 
activitats física segons 
necessitats o interès.
 En total s’ofereixen 
quatre activitats, totes 
elles dirigides i coor-
dinades per tècnics de 
la regidoria d’esports: 
Nosaltres caminem, que 
consisteix en camina-
des per rutes urbanes; 
Esport i Salut, exercicis 
de manteniment per a 
totes les edats; Iniciació 
al running i Mou-te!, a 
base de jocs esportius 
per a nens i nenes de 7 
a 14 anys.

L’acte va ser presentat 
per la directora de la 
Biblioteca, Núria Arbós 
i l’artista i dissenyador 
Ramon Mayals
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L’Equip de Govern ha rebaixat de manera 
considerable el deute municipal

 Balaguer acabarà l’exer-
cici d’enguany amb un deu-
te del 62 %, uns 10,2 milions 
d’euros, una xifra un 30 % 
inferior al del 2015, i que 
permetrà a l’ajuntament 
tenir novament capacitat 
per demanar crèdit en cas 
que ho cregui necessari.
 Així ho va anunciar l’al-
calde, Jordi Ignasi Vidal,  en 
el tradicional dinar de Nadal 
amb els mitjans de comuni-
cació en què va fer balanç 
d’aquest últim exercici.
 Tot i això, l’alcalde va 
destacar també que el que-
da pendent del crèdit ICO 
s’ha de tornar en 6 anys i 
mig, un termini molt curt 
per tants diners, amb la qual 
cosa hi haurà un pressió 
molt forta d’amortització en 
cada exercici.
 D’altra banda, l’alcalde 

Edició 2016 de “Posa’t la gorra

La tempesta del passat mes de setembre va
ocasionar unes despeses de 520.000 euros que han 
privat de poder fer algunes obres previstes

Brindis pel Nou Any

va xifrar el cost dels des-
perfectes ocasionats per la 
pluja del mes de setembre 
en 520.000 euros.
 Pel que fa a inversions, 
Jordi Ignasi Vidal, va desta-
car les realitzades en temes 
informàtics i en l’enllume-
nat públic per guanyar en 
eficiència energètica.
 D’altra banda, l’alcalde 
va mostrar la seva satis-
facció per l’èxit de la Fira 

d’enguany, amb una nova 
línia; del Viver d’Empreses, 
on properament s’hi instal-
larà una nova empresa amb 
la qual cosa ja en sumaran 
vuit; de l’èxit rotund de l’edi-
ció d’enguany del Posa’t la 
gorra que Balaguer es va 
bolcar. També va destacar 
les accions que es fan des 
de l’Àrea de Serveis Socials 
per solucionar els proble-
mes de moltes famílies.
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 L’Associació de Co-
merciants de Balaguer 
ha presentat una nova 
guia que recull l’àmplia 
oferta comercial, empre-
sarial i de serveis de la 
ciutat. El president de 
l’entitat, Delfí Solsona, 
ha explicat que l’objectiu 
és «donar a conèixer el 
potencial comercial que 
tenim a Balaguer per tal 
de dinamitzar l’economia 
local».
 A la guia hi aparei-
xen tots els comerços 
adherits a l’entitat que 
es troben distribuïts se-
gons el sector a què es 
dediquen. També hi ha 
un plànol de la ciutat 
per tal de poder-los ubi-
car, una agenda amb les 
activitats de l’associació 

L’Associació de Comerciants de 
Balaguer presenta una guia 
comercial i de serveis

Presentació de la guia

La guia empresarial 
es repartirà entre els 
clients de Balaguer 
i de les poblacions 
veïnes

i dos textos de benvin-
guda de la regidora de 
Recursos Humans i Em-
presa, Ester Guarné, i 
del president de PIMEC 
Comerç,  Àlex Goñi.
 La guia, de 12 pàgi-
nes, té una tirada inicial 
de 20.000 exemplars, 
5.000 dels quals es repar-
tiran a Balaguer entre els 
establiments adherits a 
l’Associació  i la resta 
per tots pobles de la 
comarca de la Noguera.

Més de cent parades a la Fira de Santa 
Llúcia al centre històric de Balaguer

Mercat de Santa Llúcia

Núria Giné escollida presidenta de la 
executiva local del Pdecat a Balaguer

La Fira Mercat de Santa Llúcia tenia tot tipus de 
productes de cara a les properes Festes de Nadal 

Núria Giné

 En l’assemblea del pas-
sat dilluns, dia 12 de desem-
bre, va tenir lloc el procés 
electoral per l’elecció de 
la nova executiva local de 
Balaguer del Pdecat. La 
candidatura encapçalada 
per Núria Giné va resultar la 
guanyadora amb un  73,4% 
dels vots enfront de la candi-
datura d’Àngel Serra que va 
obtenir el 26,60%. Després 
de presentar les candida-
tures es va fer la votació 
secreta i amb urna, i amb 
l’escrutini públic.

 Durant el dissabte dia 
3 de desembre més d’un 
centenar de parades van 
participar a la Fira mercat 
de Santa Llúcia situades als 
diferents carrers del Centre 
Històric de Balaguer.
 Les parades van ser molt 
diverses i s’hi podia trobar des 
de complements, bijuteria, 
regals, ornaments, arbres i 
flors de Nadal, soques, figures 
de pessebre ... fins a diferents 
productes gastronòmics 
de proximitat com torrons, 
cava, embotits, olis, mels, sal, 
melmelades... productes per 
prepara les festes. També es 
van escoltar nadales i es va 
poder veure al Patge Reial.
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L’Associació de Comerciants reparteix tres 
mil euros en premis aquestes festes

Campanya de Nadal

La fibra òptica arriba al Centre
d’Empreses Innovadores de Balaguer

Centre d’Empreses Innovadores

 La setmana passada va 
entrar en funcionament la 
fibra òptica al CEI. 
 Aquest nou servei, mi-
llorarà les condicions de 
treball de les empreses que 
estan instal·lades al viver 
d’empreses municipal sen-
se que suposi un increment 
de costos per a elles, i farà 
més atractiu el CEI per als 
emprenedors i el conjunt 
dels agents econòmics dels 
que hi són i dels que s’hi 
vulguin instaurar.

 L’ A s s o c i a c i ó  d e 
Comerciants de Balaguer 
repartirà 3.000 euros en 
premis durant la campanya 
de Nadal que va començar 

 La regidoria d’En-
senyament de l’Ajun-
tament de Balaguer i 
el Centre de Recursos 
Pedagògics de la No-
guera, han signat un 
conveni de col·laboració 
entre les dues entitats 

per tal de poder dur a 
terme el Pla Municipal de 
Dinàmica Educativa, que 
enguany arriba a la 30 
edició, havent estat Ba-
laguer, la primera ciutat 
catalana de tenir un Pla 
de Dinàmica Educativa 
que contempla més d’un 
centenar d’activitats rea-
litzades i que serveix de 
nexe d’unió entre pares, 
alumnes, professorat i 
ciutadania.
 El conveni té una 
durada d’un any, s’ha 
duplicat l’aportació.

Ajuntament i Centre de
Recursos signen el conveni de 
col·laboració pel 2017

Enguany arriba la 
trentena edició del 
Pla Municipal de
Dinàmica Educativa 
de Balaguer

Centre de recursos Pedagògics de la Noguera

el passat 2 de desembre, 
amb l’encesa dels llums de 
Nadal i finalitzarà el proper 
6 de gener. 
 D’aquests 3.000 euros 

hi haurà dos premis de 250 
euros i més de 200 premis 
de 5, 10, 20, 50 i 100 euros. 
 E ls  premis estaran 
repartits en més de 30.000 
butlletes/rasca, repartides 
entre els 168 establiments a 
l’Associació de Comerciants 
de Balaguer i es podran 
bescanviar a qualsevol 
comerç associat abans del 
dia 6 de gener.
 D u r a n t  l e s  f e s t e s 
nadalenques, pels carrers 
comercials de Balaguer s’hi 
podrà veure el Pare Noël 
i també el patge reial per 
agafar les cartes dels més 
menuts i portar-les a Ses 
Majestats els Reis d’Orient.
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 Cal destacar que 
enguany s’hi ha volgut 
sumar activament l’As-
sociació de Comerciants 
Balaguer 2021 que orga-
nitzen des de fa 6 anys un 
concurs d’ornamentació 
d’arbres de Nadal amb 
les diferents escoles i 
amb material reciclable 
i una xocolata popular 
en benefici de la Mara-
tó a càrrec de la nova 
associació Gastrobar, 
traslladant-ho també a 
la Plaça del Mercadal, 
per tal d’unir esforços 
per la Marató de TV3, 
així com la penjada dels 
tradicionals estels per tot 
el Passeig i per la Plaça 
Mercadal.
 Cada any, des de la 
comissió, es tria un ar-

Els actes del diumenge 19 de 
desembre es van concentrar 
tots a la Plaça Mercadal

Concurs d’arbres

L’organització valora 
positivament la gran 
afluència de gent 
durant tot el matí a la 
Plaça del Mercadal

La ciutat de Balaguer es va bolcar, un 
any més amb la Marató de TV3
 El diumenge 18 de de-
sembre la ciutat de Bala-
guer va celebrar una gran 
festa solidària  a la Plaça del 
Mercadal,  en motiu de la 
Marató de TV3, concentrant 
totes les accions en aquest 
espai. 
 La novetat d’enguany va 
ser que la Marató Artística 
que es realitzava al Teatre 
Municipal també es va fer 
al Mercadal, al llarg de tot 
el matí reforçant la jornada, 
on diferents actuacions 
musicals i de ball van anar 
desfilant per l’escenari, des 
de poc més de les deu del 
mati.
 L e s  a s s o c i a c i o n s 
i  entitats de la ciutat, 
j u n t a m e n t  a m b  u n a 
c o m i s s i ó  c r e a d a  p e r 
di ferents  col · lect ius i 
l’Ajuntament de Balaguer, 
han aconseguit un any més 
confeccionar un programa 
a m b  u n e s  q u a r a n t a 

a c t i v i t a t s  q u e  s ’ h a n 
realitzant al llarg del mes 
de desembre i van culminar 
el dia de la Marató a la plaça 
del Mercadal.
 Destacar els tallers que 
hi havia per fer manualitats, 
pintar les cares, fer gegants 
i decorar bastons, l’espai 

Parada de dolços per esmorzar de l’Escola Pia

dels bombers, taller de 
boles, inflables i passejades 
amb ponis i cavalls, així 
com una parada amb 
molta varietat de dolços 
per esmorzar.
 Durant tot el mes s’han 
fet activitats, algunes de 
les quals s’han fet més 
d’un cop. Les ballades de 
zumba, aèrobic, country, 
actuacions de música, 
llonganissades, guardioles, 
gimcanes, xocolatades, 
esmorzars  o  berenars 
solidaris, conferències, 
s’han confeccionat postals, 
s’han fet mosaics, bingos... 
Tota la ciutat ha pensat i 
ha fet activitats per a tots 
els gustos i edats perquè 
amb una petita aportació 
es pogués col · laborar 
en aquesta Marató que 
enguany complia 25 anys.

Els bombers van participar amb la Marató

ticle per a vendre. En-
guany es tracta d’un 
escalfacolls serigrafiat 
i s’en van vendre cente-
nars al preu de 2 euros,  
i els participants se’l 
van posar a la plaça del 
Mercadal el diumenge 
dia 18 per tal de ballar 
la flashmob d’enguany, 
que estava encapçalada 
per alumnes de l’Escola 
Municipal de Dansa i 
l’Escola Municipal de 
Rítmica.
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 El dia 12 de desembre  
va tenir lloc la primera 
reunió informativa del 
Consell Consultiu de la 
Gent Gran de la Noguera, 
òrgan de consulta i par-
ticipació per potenciar 
i canalitzar tots els as-
pectes que tenen relació 
amb les persones grans i 
les associacions de gent 
gran de la comarca. A la 
jornada van assistir unes 
40 persones provinents de 
21 municipis de la comar-
ca, designats pels Casals 
d’Avis o pels ajuntaments 
en aquells municipis on 
no n’hi ha.
 La presidenta del 
C o n s e l l  C o m a r c a l , 
Concep Cañadell, i la 
vicepresidenta, Maria 
Antònia Pubi l l ,  van 

Reunió del Consell Consultiu 
de la Gent Gran de la
Noguera al Consell Comarcal

Consell Consultiu de la Gent Gran

A la jornada hi van
assistir unes 40
persones de 21
municipis pertanyents 
a la comarca 

Salut Mental de la Noguera vol
sensibilitzar la població noguerenca

Una de les xerrades de Salut Mental La Noguera

L’Associació ha realitzat un total de tres accions de 
sensibilització als diferents municipis noguerencs

 Des del mes de setembre 
l’Associació Salut Mental 
La Noguera, ha realitzat tres 
accions de sensibilització 
amb el lema: “La Noguera 
sensible amb la salut 
mental”, emmarcats en el 
Programa de sensibilització 
comunitària de l’entitat, 
en les quals s’ha arribat a 
unes 150 persones entre 
els diferents municipis que 
s’han visitat.
 El projecte ha consistit 
en posar una taula informa-
tiva en els centres de salut i 
en la mateixa jornada orga-
nitzar una xerrada oberta a 
tots els públics per informar 
als assistents.

donar la benvinguda a les 
persones assistents i van 
obrir la trobada. Tot seguit 
el coordinador de l’Àrea 
de Serveis Socials, Josep 
Lluís Bonet, va explicar 
com funcionava fa 20 
anys l’anterior Consell 
Consultiu de la Gent Gran i 
que actualment el Consell 
Comarcal de la Noguera 
ha tornat a implementar. 
A continuació, es va  
compartir experiències i 
intercanviar inquietuds. 

Concert de Nadal i torronada al
Monestir  de les Avellanes

Monestir de les Avellanes

 Aquest passat diumen-
ge el Monestir de les Ave-
llanes va celebrar el tradi-
cional Concert de Nadal  a 
càrrec de la recent estrena-
da Coral de Les Avellanes, 
acompanyada de la Coral 
“La Palometa” de Puigverd 
de Lleida i la violinista Alba 
Babot. 
 En finalitzar el concert 
hi va haver torronada per a 
tothom amb Torrons d’Os 
de Balaguer, gentilesa de 
Torrons i Mel Alemany.
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 Aquest curs escolar, 
l’escola de la Ràpita ha 
iniciat un nou projecte, un 
APS (Aprenentatge i Ser-
vei). Una proposta educati-
va que combina processos 
d’aprenentatge i de servei 
a la comunitat en un sol 
projecte ben articulat en 
el qual els participants es 
formen, tot treballant so-
bre necessitats reals de 
l’entorn amb l’objectiu de 
millorar-lo, amb una  uti-
litat social. Amb aquest 
projecte el que es pretén 
és, apropar col·lectius de 
diferents edats amb l’ob-
jectiu de facilitar el conei-
xement mutu i l’intercanvi 
de coneixements, sabers 
i habilitats i estimular la 
participació en el poble o 
l’entorn immediat¡.
 Així doncs, cada dime-
cres de quatre a cinc de la 

L’Escola de la Ràpita inicia un 
nou projecte d’Aprenentatge
i Servei

Menàrguens acull una Aula d’Extensió
Universitària de la comarca de la Noguera

Bingo solidari a Menàrguens

El Consell inicia el nou programa
Forma’t per persones amb pocs mitjans

Diferents actes organitzats els dies 25 i 26 de
novembre per recollir diners per la marató de TV3

Alguns dels participants al curs

 L’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la 
Noguera ha tornat a orga-
nitzar el curs Forma’t, inclòs 
dins del Pla d’Inclusió Soci-
al, per a persones que han 
sol·licitat la Renda Mínima 
d’Inserció (RMI) als Serveis 
Socials d’Atenció Primària de 
la ciutat. A Balaguer també hi 
ha altres entitats que oferei-
xen aquests tipus de cursos o 
seguiments, fet que es valora 
molt positivament per l’elevat 
nombre de demandants.

 L’Associació de Dones 
La Clau va organitzar 
conjuntament  amb e l 
Casal d’Avis, la Penya 
Barcelonista i el Brot Jove, 
activitats per la Marató, el 
passat 25 i  26 de novembre 
consistint amb una xerrada 
oferta per la  infermera 
Núria sobre l’Ictus i les 
lesions cerebrals medul·lars 
traumàtiques i un berenar 
amb bingo solidari. Amb 
molta participació dels 
vilatants.
 G r a n  p a r t i c i p a c i ó , 
tan per part dels que van 
organitzar conjuntament 
l’activitat com la resta de 
població que va col·laborar.

tarda, l’escola és conver-
teix en el “Casal a l’escola: 
Juguem i aprenem amb la 
gent gran“. L’alumnat de 
cicle superior va preparar 
una reunió per explicar a 
tots els padrins i padrines 
del poble tot el que es volia 
fer, saber les seves opini-
ons i inquietuds. Després 
els alumnes d’infantil, van 
haver de fer uns cartells 
anunciant-la, els de cicle 
inicial un pregó i els de 
cicle mitjà uns díptics que 
es van repartir fent el porta 
a porta.
 El dimecres dia 26 
d’octubre es va fer la in-
auguració oficial, on hi va 
assistir l’alcaldessa del 
municipi, la senyora Maria 
Serret i el regidor Xavier 
Castellana. Després de 
l’acte, es va fer un berenar, 
que van portar les famílies.

Inauguració del projecte APS
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 A l’acte de presenta-
ció hi van participar el 
director general de Turis-
me de la Generalitat de 
Catalunya, Octavi Bono; 
la presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Concepció Cañadell; el 
president del Consell Co-
marcal del Pallars Jussà, 
Constante Aranda; el 
director del Patronat de 
Turisme Lleida, Juli Ale-
gre; i el director científic 
del PAM, Salvador J. 
Ribas.
 El pla té com a ob-
jectiu principal «mos-
trar la importància de 
dur a terme un procés 
d’innovació als establi-
ments, que els habiliti 
per al desenvolupament 
d’experiències d’Astrotu-

Concep Cañadell defensa un 
procés d’innovació als
establiments turístics

PAM

Pel Director científic 
del PAM es pretén 
establir les línies
bàsiques per a la
tematització

risme per tal de crear un 
producte turístic», va ex-
plicar Concep Cañadell.
 Salvador J. Ribas, 
director científic del Parc 
Astronòmic Montsec 
(PAM) va assenyalar 
que «amb la Guia es 
pretén establir les línies 
bàsiques que cal seguir 
per a la tematització d’un 
establiment turístic en el 
marc d’una proposta de 
turisme d’experiències, 
identificant els tipus 
d’accions».

Presenten el Pla Estratègic d’Astroturisme 
del Parc Astronòmic del Montsec (PAM)

Parc Astronòmic del Montsec (Parc de Telescopis)

 Es presentà a Barcelona el 
Pla Estratègic d’Astroturisme 
del Parc Astronòmic Montsec 
(PAM), per als exercicis 2017 
i 2018, i que en aquest any 

Es presenten a les Avellanes el primer 
certamen Literari “Te’n recordes de...”

Presentació de l’acte a les Avellanes

 El passat dia 10 es va 
presentar el Primer Certa-
men Literari de narrativa i 
poesia “Te’n recordes de…”, 
del Municipi de Les Avella-
nes i Santa Linya, el qual va 
ser apadrinat pels escrip-
tors locals: Trinitat Cama-
rasa, Sònia C. Ignès, Ricard 
Pérez i Miquel Trilla Feliu. 
L’objectiu és recuperar totes 
aquelles històries, des de la 
realitat dels protagonistes i 
per deixar petjada en la his-
tòria d’aquests pobles.

ha aconseguit batre tots els 
rècords de visites al Centre 
d’Observació de l’Univers 
(COU), situat en el municipi 
d’Àger (Lleida), amb més 

de 30.000 persones. El pla, 
que té com a objectiu seguir 
liderant aquest sector a l’Estat 
espanyol,  contempla una 
sèrie d’iniciatives com la Guia 
per a tematitzar establiments 
d’astroturisme (allotjaments, 
restaurants, comerços, etc.), 
el Pla MICE del Montsec, la 
renovació de les certificacions 
internacionals de Destinació 
Turística i Reserva Starlight, 
la posada en marxa del “Bus 
de les Estrelles” (amb sortides 
de Sabadell i Barcelona) o el 
primer Congrés Internacional 
de Turisme Astronòmic, pel 
maig de 2017, entre altres 
importants iniciat ives 
turístiques i científiques.
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Alumnes de 4 d’ESO es desplacen al Casal 
d’Avis per recuperar la memòria històrica

 L’alumnat dels tres grups 
de 4t d’ESO ha realitzat una 
original activitat relacionada 
amb la memòria històrica 
i integrada a la matèria del 
Projecte de Recerca. L’acti-
vitat ha consistit a despla-

çar-se al Casal d’Avis i, a 
través de petits grups, con-
versar amb persones grans 
sobre els seus records de la 
Guerra Civil i la immediata 
postguerra.
 Els grupets van anar 

Un moment de l’activitat

fent  preguntes als avis 
sobre les condicions de la 
quotidianitat, la situació 
que es vivia als carrers, el 
perill dels bombardejos, la 
por i altres vivències que 
poguessin recordar d’aquell 
conflicte devastador que els 
va tocar de patir durant la 
seva infantesa.
 Cal remarcar que, a més 
del gran valor documental 
i pedagògic de l’activitat, 
aquesta  in ic ia t i va  va 
establir uns vincles afectius 
molt positius entre dues 
generacions corresponents 
a èpoques molt diferents. 
Els nostres adolescents van 
copsar que tot el que els 
explicaven era absolutament 
real i que corresponia a una 
situació límit  no desitjable 
per a ningú.

Alumnes de l’Institut Ciutat de Balaguer

 Des de 1992, Creu 
Roja Joventut realitza la 
Campanya de Joguines, 
la qual va néixer amb 
l’objectiu de cobrir les 
necessitats de milers 
d’infants d’arreu de Ca-
talunya, pertanyents a 
famílies amb dificultats 
econòmiques importants 
i que no podien assumir 
l’adquisició de joguines 
per als seus fills i filles.
 La campanya es va 

Creu Roja fa la tradicional 
Recollida de joguines

Campanya de recollida de joguines

iniciar el passat 2 de de-
sembre i s’allargarà fins 
la mateixa nit de Reis.
 Els punts de recollida 
a la nostra ciutat són la 
botiga Jar Toy’s i al boti-
ga La joguina. 
 Com sempre Creu 
Roja marca unes pautes, 
com que la joguina sigui 
nova, no sexista, no bèl-
lica, sostenible i que fo-
mentin el joc cooperatiu 
i col·lectiu.
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El Museu de la Noguera presenta
“Assassinat al museu” per a joves
 El Museu de la Noguera 
proposa per a aquestes 
festes de Nadal l’activitat 
«Assassinat al museu» 
un joc lliure de detectius 
adreçat a nens i joves de 10 
a 16 anys.
 E n  a q u e s t  j o c  e l s 
p a r t i c i p a n t s  h a n  d e 
descobrir un assassinat 
que hi ha hagut al museu 
per mitjà d’un seguit de 
pistes que els donaran els 
diferents objectes exposats.
 Es tracta d’una proposta 
del Museu de la Noguera 
de cara a les vacances 
nadalenques dels més 
joves, que vol oferir una 
manera diferent de visitar 
les exposicions permanents 
del museu, d’una forma 
lúdica i divertida, i que 
pretén atraure el públic 
més jove, que no acostuma 
a visitar els museus per 
iniciativa pròpia. 
 A «Assassinat al museu» 
s’hi pot jugar a partir del 
dissabte 17 de desembre 
i fins al diumenge 8 de 
gener, en l’horari habitual 
del museu. 
 L’únic que han de fer 

els aspirants a detectius és 
presentar-se a la recepció 
d e l  m u s e u  i  a l l à  e l s 
donaran les indicacions per 
començar el joc. Aquesta 
activitat és gratuïta.

Cartell de l’activitat

 El Museu de la No-
guera ubicarà a l’expo-
sició permanent durant 
totes les festes  de Nadal 
la “Taula de l’Adoració 
dels Reis Mags del Mes-
tre de Balaguer” (XVI).  
Es tracta d’un compar-

timent del retaule que 
fins l’any 1936 presidia 
l’església de Sant Salva-
dor de Balaguer.  Aquest 
retaule va desaparèixer 
durant la revolta  icono-
clasta de 1936. Es donava 
per perdut fins que fou 
localitzat als anys 80  del 
segle passat al cor de 
l’església de Sant Josep. 
El Museu ha previst una  
visita comentada el dia 17 
de desembre a les 18.30 h 
amb tast de vi, gentilesa 
de les bodegues Castell 
del Remei.

El Museu presenta la taula 
“Adoració dels Reis “Mags” 
del mestre de Balaguer 

Aquesta taula forma 
part del retaule que 
presidia l’església de 
Sant Salvador fins a 
l’any 1936

Un joc lliure de detectius adreçat a joves de 10 a 16 
anys durant les vacances d’aquest Nadal

Adoració dels Reis Mags

 L’horari del Museu de la 
Noguera és d’11 a 14 hores 
i de 18 a 20 hores de dimarts 
a dissabte, i els diumenges i 
festius l’horari és de 10 a 14 
hores.
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 El proper diumenge 
25 de desembre, dia de 
Nadal, a partir de les 
19.30 hores i a la sala 
Joan Baptista Xuriguera 
de Menàrguens, el Grup 
de Teatre «La Sucrera» 
presentarà l’obra «Boda 

a l’escusat» de Carles 
Gòdia, seguint la tradició 
d’estrena nadalenca des 
de ja fa 27 anys.
 Si voleu saber què 
passa al lavabo d’una 
boda, de forma divertida 
i desenfadada, aquesta 
és una bona ocasió que 
us permetrà digerir el 
dinar de Nadal de forma 
distesa, veient circular un 
total de 30 personatges 
diferents en escena que 
de ben segur us faran 
passar una bona estona 
de teatre.

La Sucrera de Menàrguens 
presenta l’obra “Boda a
l’excusat” el dia de Nadal

Com cada any, la 
companyia estrena 
obra el dia de Nadal a 
la sala Joan Baptista 
Xuriguera

La Sucrera de Menàrguens

Exposició “Un al cantó de l’altre” al 
Castell Malignum Castrum d’Os

 El proppassat dia 9 
de desembre, el Castell 
M a l i g n u m  C a s t r u m 

Obres de l’exposició “Un al cantó de l’altre”

Els artistes residents a Os de Balaguer, exposaran 
fins el proper 31 de gener de 2017

d’Os  de  Balaguer,  va 
servir d’escenari per fer 
l’inauguració de l’exposició 

dels artistes veïns d’Os 
de Balaguer, Víctor Pedra 
i Josep Talamonte “Un al 
cantó de l’altre” la bona 
sintonia que hi ha entre 
els dos ha permès que 
un reinterpreti l’obra de 
l’altre fent un joc artístic 
interessant.
 En el mateix acte es va 
presentar el primer producte 
de projecte “L’Univers 
Alemany.  Art ,  cultura, 
humanitat” que aposta 
per l’arrelament al territori, 
l’impuls a la creativitat 
artística dels que hi habiten 
i  la humanització dels 
processos de producció. 
Els artistes dels quals van 
dissenyar les capses d’una 
edició limitada de Torrons 
Alemany i que es poden 
comprar  a  l ’exposició 
que es podrà veure fins 
al proper 31 de gener. Per 
cada exemplar venut, anirà 
una part de l’import que es 
destinarà a la Marató de 
TV3.
 L’entrada a l’exposició 
és gratuïta i les visites es 
podran fer amb una reserva 
prèvia.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La Susanna és fotògra-
fa i viatja arreu del món 
amb la seva càmera, pen-
dent sempre d’exposicions 
i de nous paisatges. Quan 
no volta pel món, viu al 
barri de Sant Antoni de 
Barcelona, mentre la seva 
parella, el Tomás, viu a Ma-
drid, la ciutat on finalment 
han decidit viure quan es 
casin. En un vol d’anada i 
tornada entre Madrid i Bar-
celona, la Susanna s’inter-
roga sobre el seu projecte 
de vida i els seus senti-
ments respecte al Tomás, 
les obligacions del matri-
moni, la necessitat o no de 
tenir fills, de ser fidel en el 
sexe, de fer compatible la 
carrera professional amb la 
vida sentimental... i aparei-
xen també les diferències, 
sovint incòmodes, entre 
Madrid i Barcelona. 

 Roser Ferran Gayet va 
néixer a Barcelona el 1915, 
quan la Gran Guerra devo-
rava Europa. Va créixer a la 
Itàlia de Mussolini, on va 
veure els primers braços 
alçats d’Europa. Sense bus-
car-ho, va portar les regnes 
d’una indústria de guerra a 
la Barcelona dels bombar-
dejos aeris. Res no seria 
igual després del seu pas 
per la Pirelli. Va sobreviure 
com a refugiada al camp 
d’Argelers. Col·laborà amb 
la Resistència francesa a 
la 2a Guerra Mundial. I va 
veure passar el franquisme 
des d’un balcó a la plaça 
d’Oriente de Madrid, on 
el 3/10/15 va fer cent anys. 
Una vida tan llarg com ex-
traordinària, una memòria 
que travessa els nusos de la 
història catalana, espanyola 
i europea del segle XX. 

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

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

Suzanne
Autor: Noemí Trujillo
Gènere: Novel·la

 En Josep acaba d’actu-
alitzar el seu perfil professio-
nal a la xarxa mentre l’Ester, 
la seva dona, interromp un 
moment la lectura amb la 
tauleta per enviar un missat-
ge de mòbil a l’àvia i recor-
dar-li que aquell vespre l’es-
peren a sopar. Els seus fills 
coincideixen, cosa estranya!, 
a deixar les videoconsoles 
per veure la sèrie que han 
descarregat a l’ordinador.
 Els Garcia podrien ser la 
nostra pròpia família. Una 
família que incorpora recur-
sos, eines i aplicacions de 
la cultura digital i que aprèn 
a compartir d’una altra ma-
nera experiències, conei-
xements i emocions. Jordi 
Jubany, amb un text amè i 
enginyós, ens orienta per-
què ens acostem plegats a 
aquest món digital amb més 
seguretat i menys neguits.

La família en digital
Autor: Jordi Jubany
Gènere: Famílies

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

Indesinenter
Nadal 2016

Apunten de la copa blaus de cel
i el negre més seriós
em té de peus a terra.

Un a un els liles
celebren bones noves.
Esclaten colors vius
duent amor,
que és l’únic que m’importa,
m’estira i em convenç.

Veig hores davant meu 
esplendoroses
i un traç assenyalant
vida llunyana.

Un pòsit ancestral a dins la copa
d’encerts i desencerts,
de temps d’anada.

La noia de la Pirelli
Autor: P. Garcia-Planas
Gènere: Novel·la

Escultura d’Antonio Collado
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Classificació
Primera Catalana

1. Balaguer ................. 32
2. San Cristóbal ..........30
3. Almacelles ...............28
4. Santboià ...................28
5. Viladecans ...............24
6. Reus B ......................23
7. Lleida B ....................23
8. Vilanova ...................23
9. Sant Ildefons ...........22
10. Vista Alegre ...........21
11. Vilaseca ..................21
12. Alpicat ....................21
13. Rapitenca ...............20
14. Igualada (-1) ..........15
15. Suburense (-1).......14
16. Rubí ........................11
17. Jesús i Maria ...........9
18. Morell  ......................2

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià F. ............. 11
2. Asier E. ............. 10
3. Genís S.  ............. 4
4. Isaac S.  .............. 2
5. Sergi G. .............. 2
6. Putxi ................... 2
7. Marc S.  .............. 1
8. Alberto B.  .......... 1

 El Balaguer lidera 
la classificació del 
grup segon de la Pri-
mera Catalana, amb 
32 punts , tot i haver 
deixat escapar dos 
punts el passat diu-
menge en el derbi llei-
datà davant del EFAC 
Almacelles, amb em-
pat a dos gols.
 Adrià, amb dos 
gols al camp del Vila-
nova i Asier amb un 
gol davant el Vilanova 
i un altre davant l’Al-
macelles continuen 
liderant la classifica-
ció de golejadors de la 
categoria amb 11 i 10 
gols respectivament 
després de 115 partits 
disputats.

Sergi Galceran

Propers encontres

08/01/2017 --  12 h.
Camp  Municipal 

Annex
Lleida B| Balaguer

-------------------------------------
15/01/2017  --  16,30 h.

Camp Municipal 
de Balaguer

Balaguer| Reus B

El Balaguer continua líder tot i empatar a 
casa en el derbi davant l’EFAC Almacelles
L’equip continua ferm al 
capdavant de la
classificació quan falten 
dos partits per acabar la 
primera volta

04/12/2016

VILANOVA 1
BALAGUER 3

 El Balaguer es reafirma 
en el liderat de la Primera 
Catalana després d’haver 
jugat contra un dels rivals 
més forts de la categoria 
com es el Vilanova i després 
d’empatar a casa en el derbi 
lleidatà de la categoria da-

descans, tornant a entrar 
en el partit. Però Asier va 
aconseguir marcar el tercer 
gol pels balaguerins que do-
nava la tranquilitat suficient 
per emportar-se els 3 punts 
de l’Alumnes Obrers.
 La setmana passada, els 
balaguerins rebien a casa 
al segon classificat, l’EFAC 
Almacelles en un derbi molt 
igualat, amb poc futbol, 
però molts gols i molta 
emoció fins al final, ja que 
qualsevol dels dos equips 
s’hagués pogut emportar 
els tres punts en joc.
 Finalment just reparti-
ment de punts i el Balaguer 
que està a dos partits de 
poder tornar a ser campió 
d’hivern, tal i com ja ho va 
ser la passada temporada.
 La competició retornarà 

vant l’EFAC Almacelles per 
2-2.
 En el partit de Vilanova 
el Balaguer no es va ador-
mir i aviat es va avançar 
en el marcador amb dos 
gols d’Adrià, que el vilano-
vencs van retallar abans del 

Isaac emportant-se una pilota

Jordana defensant una jugada d’atac

18/11/2016

BALAGUER 2
ALMACELLES 2

el diumenge 8 de gener 
amb un altre derbi aquest 
cop amb el Lleida B, i el 
diumenge 15 tancarà la pri-
mera volta davant el Reus 
B, al camp Municipal de 
Balaguer.
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El CTT Balaguer Villart Logístic perd el 
seu primer partit davant el Girbau Vic

 La visita del Girbau Vic, 
un dels equips més reforçats 
en la present temporada, va 
esdevenir en un encontre molt 
disputat, dels que s’acaben 
decantant per detalls o per 
sort, i que aquest va ser el 
cas en el que al Balaguer li 
va tocar encaixar la primera 
derrota de la temporada per 
un ajustat 3 a 4.
 En el primer partit Tingting 
Wang es va imposar amb 
claredat a Claudia Caimel 
per 3 a 0 (11-5, 11-6, 11-5). 
En el segon Anna Biscarri 
va caure davant l’alemanya, 
d’origen xinés, Zhenqi Barthel 
per 0 a 3 (2-11, 1-11, 2-11). En 
el tercer partit va estar la clau 
de l’encontre, quan Yan Lan 
Li es va enfrontar a la croata 
Lea Rakovac, amb la que va 
començar guanyant per 2 a 0, 
però la croata li va remuntar Yan Lan li

Les balaguerines van perdre per un ajustat 3-4 en 
un partit molt igualat que es va poder decantar cap 
a qualsevol de les dues bandes

fins que va acabar guanyant 
per 2 a 3 (11-8, 11-8, 4-11, 6-11, 
11-13).
 Amb el 1 a 2 al marcador 
l’encontre ja estava molt 
complicat, però va ser en el 
dobles quan es va perdre. 
Tingting i Yan Lan van caure 
davant la parella formada per 
Rakovic i Barthel per 1 a 3 (11-
5, 7-11, 9-11, 9-11), en un altre 
partit molt disputat que podria 
haver caigut de qualsevol 

banda. Tingting Wang va 
imposar-se clarament en 
el següent partit a Zhenqi 
Barthel per 3 a 0 (11-7, 11-6, 11-
3), i en el següent Yan Lan li va 
establir la igualada guanyant 
a Caymel per 3 a 1 (7-11, 14-12, 
11-7, 11-6), però Biscarri no va 
poder fer res davant Rakovac 
amb qui va perdre per 0 a 
3(4-11, 2-11, 6-11), quedant 
el marcador final en aquest 
ajustat 3 a 4.

Anna Biscarri
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7 podis del CEN Balaguer a la 3a Jornada 
de la Lliga Catalana Aleví a Lleida

Nedadors del CEN Balaguer

L’atleta Sergi Nunes guanyador de la 
Lliga Ponent en 5 quilòmetres

Sergi Nunes

 Sergi Nunes Jordan, 
del club Runners Balaguer, 
s’ha proclamat campió de 
la Lliga de Ponent 2016, en 
l’especialitat de 5 quilòme-
tres. Després de la victòria 
del passat 4 de desembre a 
La Sansi Lleida, Nunes es va 
proclamar campió davant 
de Josep Bergua.
 Aquest any Nunes i 
Bergua han mantingut 
el pols fins la penúltima 
cursa de la lliga Ponent, 
decantant-se pel balaguerí.

 Intens partit clau 
per l’ascens que es va 
viure diumenge passat 
al Poliesportiu. El Pallejà 
arribava invicte i líder 
en solitari, i el Q2 amb 
dues derrotes i en segona 
posició.
 El partit començava 
amb un Balaguer molt 
posat a darrera i efectiu 
en atac, un alt encert en 
el tir exterior ajudava 
a les locals a anar-se’n 
del marcador, però un 
Pallejà que no es rendia. 
En el segon període es 
mantindria la tònica. 

A la segona part les 
alternatives defensives per 
part del Pallejà, sumades 
a l’encert puntual van fer 
complicar les coses a les 
balaguerines, però un 
seguit d’atacs ràpids farien 
eixamplar la diferència 
fins els 9 punts, a partir 
d’aquí, les balaguerines 
espesses en atac, vana 
lluitar i la seva actitud 
defensiva va permetre 
treure un importantíssim 
partit que les deixa en 
posició d’ascens a falta 
de 3 jornades per acabar 
la primera volta.

El sènior femení del Club
Bàsquet Balaguer guanya al 
líder imbatut

Sènior femení del CB Balaguer

 Molt bons resultats en 
la 3a Jornada de la Lliga Ca-
talana Aleví i Trofeu  Infantil 
i júnior disputat a principis 

de desembre a la piscina del 
INEF Lleida. En la Lliga Aleví 
destacar en categoria del 2004 
l’Alexandra Papell  3a posició  

en els 200 lliures i els 100 es-
quena, l’Aina Torrubiano 5a 
els 200 lliures, en el 2005 te-
nim a la Berta Benseny en els 
200 lliures ha estat 2a i en els 
100 esquena 3a. En categoria 
masculina 2003 aleví tenim 
la 2a posició de l’Àngel López 
en els 100 esquena i  3a en els 
200 lliures, en  Marc Suné a 
estat 4t en els 200 lliures, en 
el 2004 tenim el 7è lloc per en 
David Galán en els 100 esque-
na, i en el 2005 tenim la 3a po-
sició d’en Giulian Alecsandru 
en els 100 esquena, en Jaume 
Pallé en els 200 lliures ha estat 
4t. Destacar la 4a posició del 
relleu aleví femení de 4x100 
braça i 5a per l’equip masculí.
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 Durant els dies 20 al 
23 de desembre s’està 
celebrant el campionat 
català de natació Infantil 
i Júnior d’hivern a les 
instal·lacions Club Na-
tació Barcelona amb 5 
representants del Club 
Esportiu Natació Bala-
guer.
 En categoria júnior 
tenim la Núria Pallé que 
nedarà els 100 metres 
i els 200 metres braça 
i els 200 metres estils 
i en categoria infantil, 
l ’Ares Perera els 50 
metres, 100 metres, 200 
metres, 400 metres i 800 
metres lliures, 100 metres 
i 200 metres esquena 
i  200 metres est i ls , 
l ’Aurembiaix Pifarré 
nedarà els 100 metres i 

Nedadores balaguerines
participen aquesta setmana 
al campionat de Catalunya

Nedadores balaguerines

Del 20 al 23 de
desembre es celebra 
el català de natació 
infantil i Junior
d’hivern a Barcelona

El Club Tennis Balaguer Villart Logístic 
retornarà a la competició el 13 de gener

Club Tennis Taula Balaguer

Torneig Solidari de Futbol Sala, el proper 
dia 4 de gener durant tot el dia

Jugaran dos partits consecutius el divendres 13 i el 
dissabte 14 de gener al pavelló Molí de l’Esquerrà

 El proper dimecres 4 de 
gener, el Pavelló poliespor-
tiu de Balaguer acollirà un 
Torneig Solidari de Futbol 
Sala, que durant tot el dia, 
compartirà amb d’altres 
activitats com la recollida 
de joguines per a Creu Roja 
i donació de sang.
 L’organització prepararà 
esmorzar per a tothom i es 
faran diferents tallers de 
pinta cares i manualitats 
per als més menuts que as-
sisteixin al Torneig Solidari.

 Les jugadores del Club 
Tennis Taula Balaguer, que 
segueixen segones a la 
classificació, descansen la 
propera jornada i no tornen 
a la competició fins el 
divendres dia 13 de gener, 
a les 19,15h a Balaguer, en 
que disputaran l’encontre 
que van haver d’ajornar per 
coincidència amb l’encontre 
de l’ETTU Cup a Grècia. I 
l’endemà, dissabte 14, a les 
17h, disputaran l’encontre 
que ja correspon a la jornada 
contra el Suris Calella també 
al pavelló Molí de l’Esquerrà. 
Dos enfrontament contra dos 
dels millors equips de la lliga 
que marcaran la temporada.

200 metres papallona, 50 
metres,100 metres i 200 
metres lliures, 100 metres 
i 200 metres esquena 
i 200 metres estils i la 
Laia Palacín nedarà els 
100 metres i 200 metres 
lliures i 100  metres braça. 
 També nedaran les 
tres infantils juntament 
amb la Sixela Gracia els 
relleus de 4x100 metres 
lliures, 4x100 metres 
estils i 4x200 metres 
lliures.

Torneig Solidari de Futbol Sala
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6-12-16
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 No pot deixa’m de sor-
prendre que hi hagi tants 
purs de cor i amb uns ide-
als tan gegantins, que no 
volen ni fer festa en aquest 
dia per una estranya idea 
de puresa democràtica, 
o per altres raons que no 
venen al cas. Sense cap 
mena de dubte em confir-
ma una vegada més que 
tenim una especial espècie 
de polítics (?), diferent del 
tot el que ens envolta. Em 
sembla lògic i ple de raó 
que la persona que no està 
conforme en alguna cosa, 
s’ajunti amb altres de pa-
regudes idees i lluitin amb 
la paraula, escrits i fets per 
canviar-ho. Però sempre 

essent respectuós amb el 
que no pensa igual. Ara 
un grupet que caben en un 
vehicle no gaire gran, no 
volen celebrar aquest dia. 
Vull ser respectuós amb 
ells i penso que potser no 
han considerat que gràcies 
a aquesta Constitució, ben 
feta o no, poden manifestar 
el que pensen sense cap 
por. En segon lloc poden 
reunir-se. En tercer lloc po-
den votar. En quart, estan 
cobrant... i no poc. I si voleu 
i podem afegir que ridículs 
espectacles no cal fer-los si 
no sou membres d’algun 
partit que viuen en la ne-
cessitat de cridar l’atenció.
 De propina encara te-

nen els seus moments de 
glòria al poder demostrar 
al seu corresponent partit 
el fidels que li són, i que 
estan a primera línia del 
combat per la llibertat, es-
perant i aspirant que se’ls 
hi tingui en conte en futu-
res sinecures. No dubto 
pas que hi ha gent moguda 
per uns ideals, però també 
no dubto pas que la majo-
ria són uns vulgars pardals, 
que no obliden en cap mo-
ment els diners, i busquen 
un protagonisme ben sobre 
dimensionat per sortir a la 
foto.
 Llegia l’altre dia que: 
“Que quan un poble es 
considera el millor del món 
s’ha de portar al psicoana-
lista, però quan un es con-
sidera el pitjor governat, 
s’ha de denunciar”.
 Amb el poti-poti de par-

tits que la nostra terra ha 
creat, dubto de que hi pu-
gui haver menjar per a tots. 
Amb tanta oferta, poc es-
pai li queda a un enfarfegat 
desig. I certament ser un 
ingenu després de la qua-
rantena és quasi un pecat, i 
vist el que es veu, potser es 
mereixeria un altre adjectiu 
més contundent i apropiat.
 Si ens uns altres temps 
es van crear els Consell 
Parroquials, perdó volia 
dir els Consell Comarcals, 
per donar treball a tota 
una gama del clientelisme 
d’uns determinats colors, 
ara, s’haurà de crear uns 
altres serveis (?), pels pac-
tes que sense cap dubte es 
faran. A nosaltres sols ens 
quedarà que pagar-los per 
a que vagin vegetant.
 Trobo normal i correcte 
portar als polítics i les se-

ves decisions de desobedi-
ència a la via judicial, per-
què un pot adonar-se del 
que podria passar si l’ad-
ministrat fes el mateix al 
desobeir el que està manat 
per ells mateixos. Sense un 
fort principi d’Ordre no hi 
pot haver llibertat, sinó lli-
bertinatge. Més si pensem 
que moltes vegades manen 
per estranys camins de 
pactes que no es poden en-
tendre. I que són capaços 
de fer a nivell de Parlament 
escarransides majories per 
prendre decisions de molta 
importància, enlloc del que 
disposa el reglament en un 
dia aprovat dels dos terços. 
Es pot sospitar que les lleis 
es facin del color del qui 
mana. Aquí Catalunya no 
cal sospitar-ho doncs és 
tota una certesa.

Nadal 2016
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aquest naixement ens 
porta llum que no s’apaga 
com el sol que abasta tot 
el món, en aquestes festes 
encara il·lumina més. No 
tenint excusa per ignorar 
aquest missatge de pau, 
amor, llibertat i justícia. 
Amb el nostre exemple si-
gui un mirall per d’altres 
que no ho tenen tan visible 
que com ningú pot privar 
de seguir aquest camí. 
Aquest món hauria de can-
viar,  Jesús creia amb la 
humanitat sacrificant-se 
perquè siguéssin lliures i 
no esclaus no podent ac-
ceptar que sols  hi hagi 
mentida i engany sent el 
mal per damunt del bé.
 Vivim amb dubtes i ens 
comportem com si estigu-
éssim certs, sense pensar 
com viuen alguns humans, 
i tots ens qualifiquem ra-
cionals i ens comportem 
irracionals. Pensem que si 
seguíssim les ensenyances 

el món seria millor, el camí 
és bo, tot i no ser fàcil ha-
vent-hi moltes contradicci-
ons, però al final té la seva 
recompensa, i al revés es-
clavitza. Són molts els que 
no saben que hi ha un ser 
superior que tot ho té pre-
sent i que tard ho d’hora 
haurem de donar contes.
 Estem en un món tec-
nològic junt amb una part 
de ciència asèptic que es 
creu demostrar els nostres 
orígens i que l’univers i el 
món van sortir del no res, i 
sense donar raó.
 Sabem que la intel-
ligència humana sense la 
sagrada és limitada, i ens 
guia al raonament si la 
obeïm, i es indispensable e 
imprescindible de posseir 
aquesta riquesa mental per 
solucionar els problemes.
 El Sant Pare reclama 
que els refugiats no són 
xifres, que són éssers hu-
mans i que siguem sen-

sibles i comprensius 
ajudant-los amb les nos-
tres possibilitats, ja que 
demà ens podem trobar 
en aquesta actuació.
 Estaria molt bé que 
l’església es comprome-
tés molt més amb les 
necessitats tenint recur-
sos com tenen sent cohe-
rents amb la doctrina de 
Déu.  És molt impor-
tant investigar l’arrel del 
mal, i poder desxifrar el 
perquè es produeixen 
aquests desastres mun-
dials. Siguem conscients 
i pervivim la gràcia de 
Déu donant-los a millorar 
les nostres consciències 
amb bé per la humanitat.
 Les festes de Nadal 
són insustituïbles. Mol-
tes felicitats.

 Tan en la Colla Sardanis-
ta com en l’Esbart, encara 
sentim el buit que va deixar 
la teva estimada germana M. 
C., el seu record i la seva me-
mòria, és ben viu dins el grup. 
Quantes vegades hem evocat 
el seu nom i la seva recordan-
ça! Poc temps ha passat de 
llavors ençà, i ara... ets tu qui 
ens deixes. Al llarg de la teva 
vida, han estat moltes les ale-
gries, és cert, però, també has 
passat per situacions molt 
doloroses. A més de la teva 
delicada salut, la malaltia de 
la M. C., a qui vas cuidar amb 
tot l’amor del món. Després, 
la seva partença, que et va 
deixar immersa en un gran 
dolor, i la teva delicada salut 
se’n va ressentir.
 Durant tot aquest temps, 
sort n’has tingut de la teva fa-
mília, sobretot dels més petits 
de la casa, els teus nets, que 
amb la seva alegria i cridòria, 
han fet més portadora la teva 

En record a la Joana
Colla Sardanista Santa Maria de les Franqueses i Esbart
Dansaire Castell Formós
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

pena, i han aconseguit arren-
car dels teus llavis algun que 
altre somriure.
    Joana, has estat una dona 
forta, valenta, sempre amb la 
rialla a la boca, encara que 
el mal et consumís per dins, 
entregada en cos i ànima 
als teus. Generosa, altruista, 
bondadosa... i de qualitats... 
quantes n’hi podríem afegir!
 Sí Joana, per tot això, per 
la teva actitud tranquil·la, as-
serenada, per la teva mirada 
plàcida, pel teu dolç somriu-
re... i pels  bons moments i 
vivències entranyables, que 
junts hem compartit, s’ha 
creat entre nosaltres uns vin-
cles d’amistat i companyonia 
molt forts.
 En la teva partença Joa-
na, el buit que ens deixes és 
gran, però, el teu bon record 
romandrà per sempre més en 
el nostre cor.
 Joana, no t’oblidarem. Un 
petó molt fort!
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 Enguany es celebra 
la 11a edició del Concert 
de Les Nines Solidàries, 
dins del marc històric del 
Palauet de la Muralla al 
Carrer del Miracle de 
Balaguer.
       És important des del 
punt de vista educatiu: 
les emocions s’eduquen 
participant en accions 
artístiques, per això als 
nens i nenes quan com-
pren l’entrada se’ls hi 
fa donació d’una nina 
o nino solidari ,i és que 
aquest concert comença 
embolcallat de cançons 
de bressol i de Nadal, i 
els nens i nenes amb la 
nina es posen al costat 
dels intèrprets a bressar 
i escoltar la música. 
  Amb la finalitat que la 

L’1 de gener arriba el concert 
de “Les nines solidàries” al 
Palauet de la Muralla

Nines solidàries

Els diners que es 
recapten durant el 
concert aniran
destinats als
programes de Càritas

La sardana “Lo pont de Balaguer”
seleccionada per la Sardana de l’Any

Dani Gasulla, compositor de la sardana

L’Orfeó Balaguerí oferirà el concert de 
Nadal el dia 26 de desembre al Teatre

Les votacions es fan setmanalment per telèfon i per 
internet a través de la web lsda.cat

Orfeó Balaguerí

 El proper dia 26 de de-
sembre a partir de les 8 
del vespre, l’Orfeó Bala-
guerí oferirà el tradicional 
Concert de Nadal al Teatre 
Municipal. 
 El concert constarà 
d’una primera part amb 
Nadales d’ací i d’arreu,  
seguida de l’actuació de la 
Coral Jove de l’Orfeó, que 
interpretaran dues cançons, 
i una segona part de l’Orfeó 
amb obres d’autors contem-
poranis.

 Ja fet el comunicat 
a les colles de la ciutat 
que la sardana ‘Lo pont 
de Balaguer ’  ha estat 
seleccionada al certamen 
‘La sardana de l’any’, un 
concurs de votació popular 
per triar quina és la millor 
sardana entre totes les que 
s’han composat durant l’any. 
Aquesta primera preselecció 
ha anat a càrrec d’un comitè 
d’experts, i a partir d’ara, és 
el públic qui decidirà les 
composicions amb més 
popularitat a través d’una 
votació que es realitza 
setmanalment per telèfon 
i internet. Les votacions es 
fan a través del web lsda.cat 

cultura arribi a tots, el 
format de concert famili-
ar fa que la música sigui 
més propera i esdevingui 
amena i interessant.
 Es podran escoltar 
peces de Granados, Albè-
niz, Déodat de Sévèrac i 
alguna sorpresa més. 
       El cost de les nines 
afavoriran els programes 
de Càritas, entitat que 
gràcies als seus volun-
taris fa possible un millor 
benestar social.



29<<P U B L I C I T A T

OliCastelló reconegut internacionalment 
com a un dels millors olis del món
 El passat dia 30 d’octubre 
l’empresa Gabriel Alsina i 
Fills, dedicada a l’elaboració 
d’oli d’oliva Extra Verge, 
va tenir l’honor de poder 
passar a formar part del 
llibre on hi ha reconeguts 
els millors olis del món.
 OliCastelló no és la 
única vegada que ha estat 
en pàgines tan importants,
ja que els dos
últims darrers
anys ha estat
escollit com a

únic oli català dins la World 
Best Olive Oil- (WBOO), 
presidida pel prestigiós 
i m p o r t a d o r  i  c a t a d o r 
Alemany, Heiko Schimidt.
 Gabriel Alsina i família 
afirmen estar molt contents 
pel seu reconeixement en 
un llibre tan reconegut com 
és el EVOLEUM.  
 Aquest any Gabriel 

Alsina tanca la campanya 
2016 amb 7 premis 

internacionals i dos
premis Nacionals.

Premis 2016
•	 Winner Gold Medal Award
 Olive Japan  Japó

•	 Monocultiva rolive oil
 GOLD   Milà

•	 International Olive Oil
 Contest GOLD MEDAL
 Palermo

•	 L’ Oro del Mediterráneo
 GRAN  MENZIONE  Lecce

•	 L’Oro del Mediterráneo
 3r Premi – Lecce

•	 Premi d’Oli Verge Extra
 Fruitat Verd Amarg
 Garrigues

•	 Premios Mezquita PREMIO
 MEZQUITA BRONCE
 OLIMERCA   Córdoba

•	 Athena International Olive
 Oil Competition   Athenas

•	 L’Orciolo d’Oro   Pesaro 

PUBLIREPORTATGE
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des, 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.

------------------------------------
ES LLOGA aparta-
ment a Camarasa, 2 
hab., equipat, a/a, foc 
a terra, amb vistes al 
riu. Totalment equi-
pat. Raó: 639920281-
973447752.
------------------------------------
VENDA casa adossa-
da a Balaguer, 300 m2 

construits. Finança-
ment al 100%. Raó: 
622322408.
------------------------------------
V E N C  p i s  n o u  a 
l’Avda. Països Cata-
lans, 1a planta, gran 
terrassa, 4 hab. Raó: 
636124737.
------------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col-
legi Vedruna. Raó: 
973450555.
------------------------------------
LLOGUER pàrkings 
de línia al c/ la Plana 
xamfrà amb c/ Barce-
lona, 45€/m. Al c/ Molí 
del Comte (pl. Alguer), 
45€/mes. Al c/ Carde-
nal Ben-lloc xamfrà 
amb Avinguda 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, ca-
lefacció, a/a, mobles 
integrats de qualitat. 
Raó:  610320521. Abs-
tenir-se immobiliàries.
------------------------------------

TREBALL
--------------------------------------
PROFESSORA de Bala-
guer, amb experiència, 
dóna classes de reforç 
de Primària i ESO. Grups 
reduïts o classes indivi-
duals. Raó: 686487143.
--------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos 
de bodes, bateigs, co-
munions o qualsevol 
altre esdeveniment 
amb el que vulguis 
tenir un record per 
sempre. Àmplia ex-
periència en el sector 
audiovisual. Dema-
na pressupost, sen-
se compromís. Con-
tacte Dani Arregui al 
686774086 o l’e-mail: 
daniaso@gmail.com

------------------------------------
S’OFEREIX dona del 
país per cuidar perso-
nes i realitzar tasques 
domèstiques. 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. 
Raó: 650422582.
------------------------------------
FAIG CLASSES par-
ticulars d’anglès per 
estudiants d’Educació 
Primària, ESO o Batxi-
llerat. Raó: 698383277.
------------------------------------
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.
-----------------------------------
S’OFEREIX senyora 
amb experiència per 
fer tasques de neteja 
i atenció a persones 
grans (de 9 a 16.45 
h). Raó: 603428442 
(Montse).

VARIS
---------------------------------------
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.
-----------------------------------
VENC  màquina serra-
cinta i premsa per a 
taller de fusta. Preu: 
550 euros cadascuna. 
Hi ha més material. 
Raó: 678445795.
------------------------------------
SRA. MAITE PETIT 
videncia y tarot. Alta 
magia blanca. Con-
sultas en Balaguer y 
Lleida. Horas a conve-
nir. Razón: 656826568-
609135472.
-----------------------------------
MILERS DE LLIBRES 
per triar i regalar, a 
preus econòmics, per a 
petits i grans. Llibreria 
Salvallibres, c/ d’Avall, 
38 de Balaguer.
-----------------------------------
-----------------------------------

La família de CARME CASALS CAPELL,
vol agrair a l’Hospital Hestia de Balaguer, el tracte rebut
pel personal del centre, que van tenir molta cura d’ella

i va estar molt ben atesa fins al final.
      Moltes gràcies.
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 15 de desembre a les 8 de la tarda del 22 de desembre  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 22 de desembre a les 8 de la tarda del 29 de desembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 de desembre a les 8 de la tarda del 5 de gener  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 de gener a les 8 de la tarda del 12 de gener  CLAVER

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                                “                                              diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
20.25                                “                                           dissabte
06.10                         TÀRREGA                                dill. a dissb.
06.50                                 “                                          dill. a dissb.
07.50      “                       dill. a div.
12.00                                   “                                        dill. a dissb.
14.00                                “                                    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.
09.10 “ de dill. a dissb.
09.15 ” de dill. a div. 
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.
15.25 “ de dill. a div.
17.30 “ de dill. a div. + diumenge
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.10 “ de dill. a div.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                       dissbts. mercat
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                                 de dill. a div. 

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
16.35   “                                      divendres 
16.50          “ diari
19.10  “                                  de dill. a div.
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                 de dill. a div.
19.10  “                                                dissabte
20.40                        “                        de dill. a div.+diumg
13.17      AGRAMUNT                   de dill. a disb.
19.17 “                                  de dill. a div.
06.30   ÀGER                             de dill. a div.
07.20  “                                      de dill. a dibt.
14.00 “                                 de dill. a disbt.
14.20 “                                de dill. a div.
14.25 “                                de dill. a div.
19.10 “                                               dissabte
20.40 “                                 de dill. a div. + dimg
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
12.45 “                                        dissabtes
15.15 “                     de dill. a div. feiners
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.45 diari
09.10 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
18.30 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a dissabte

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 * Els horaris de trens i bus canvien constantment. Aconsellem confir-

mar els horaris que publiquem. Última actualització el 20/12/2016.
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