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Amb el suport de

Balaguer està a punt de viure un esdeveniment
esportiu sense precedents a la ciutat. Es tracta de
l’organització i celebració del Campionat del Món
Femení de Futbol Sala, en la que hi participa la selecció
Catalana de Futbol Sala, una de les poques federacions
catalanes autoritzades a disputar competicions
internacionals.
Segurament, el fet de que el president de la Federació
Catalana de Futbol Sala sigui un balaguerí com el Dani
Vives ha ajudat i molt a que Balaguer fos la ciutat
escollida per acollir aquest mundial que es disputarà del
19 al 25 de novembre al pavelló poliesportiu de Balaguer.
Durant una setmana, Balaguer serà la capital del
Futbol Sala Mundial amb la participació de 12 seleccions
nacionals representants dels cinc continents.
Per Europa s’han classificat les seleccions de Suïssa,
França, Itàlia i Catalunya. Per Sudamèrica, ho han fet
Colòmbia, Paraguai, Argentina i Brasil. Per nordamèrica
ho han fet els Estats Units. Per Àsia la República Xina
(Taiwan) i per Oceania s’ha classificat Austràlia i
finalment Àfrica estarà representada per Sudàfrica.
Són 12 les seleccions que durant set dies buscaran
la glòria de guanyar aquests tercers mundials de futbol
sala femení.
Cal destacar que Balaguer no tant sols acull aquest
mundial sinó que hi estarà triplement representat. Són
dues les jugadores balaguerines que formen part de
la selecció catalana, la Carlota Gregori i l’Olga Parisé,
i destacar també la Carme Cornet que actuarà com a
delegada de la selecció catalana entrenada per Cristian
Roldán.
Organitzar un mundial no és senzill, i la Federació
Catalana de Futbol Sala ha comptat amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Balaguer i en especial de la regidoria
d’esports per fer que el mundial fos una realitat.
El diumenge 19 començaran els partits a les 12 del
migdia, tot i que no serà fins a les 6 de la tarda que es
farà la cerimònia inaugural del mundial organitzada i
coordinada per les escoles de dansa i de gimnàstica
rítmica de Balaguer que una vegada més demostraran
la seva professionalitat i el seu saber fer en un
esdeveniment de primera magnitud.
Després de la cerimònia debutarà la selecció
catalana davant de França.
Esperem que la ciutat de Balaguer pugui ser més
cops escenari d’un esdeveniment tant important com
aquest mundial.
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Balaguer reviu les Festes del Sant
Crist’17 amb actes molt participatius
Els gegants i capgrossos
han estat un any més els
protagonistes de les Festes
del Sant Crist 2017, molt seguits per grans i petits en les
diferents ballades que han
efectuat durant els 4 dies de
Festa Major.
La Festa va haver de
canviar el seu inici el dia 8
de novembre per la convocatòria de la vaga general, i
va obligar a canviar l’Ofrena
Floral dels escolars dels centres educatius de Balaguer
al dimarts 7 de novembre, i
va anular la resta d’actes del
dimecres.
El pregó de Festes a càrrec del periodista i escriptor
Francesc Canosa es va fer
el dijous 9 de novembre,
festivitat del Sant Crist. Tot
i els canvis, els actes es van
celebrar amb molt públic.

La bona climatologia ha fet que els balaguerins
hagin pogut gaudir dels actes més tradicionals de
carrer com les ballades de gegants i les sardanes

Esmorzar de germanor

Ballada de gegants

Unes 40 colles al 56è Concurs de Colles
Sardanistes Trofeu Ciutat de Balaguer
Un dels actes
més tradicionals del
diumenge de les Festes
del Sant Crist, des de fa
56 anys, és el Concurs de
Colles Sardanistes, que
habitualment tanca el
circuit de concursos de
Catalunya.
Unes 40 colles
sardanistes d’arreu de
Catalunya, es concentraren
a la Plaça del Mercadal per
tal d’oferir l’espectacle amb
la dansa catalana sota les
notes de la Cobla orquestra
Maravella.
Les millors colles del
Principat és van jugar la
gran final del campionat
de Catalunya, posant força
emoció al Trofeu Ciutat de
Balaguer que va omplir
la Plaça del Mercadal de

Centenars de persones
participen a l’Esmorzar de
Germanor de Balaguer

Concurs de Sardanes

públic que no es va voler
perdre la marxa del concurs
amb participació de colles
infantils, juvenils i sèniors.
La colla guanyadora
del 56è Concurs de Colles
Sardanistes Ciutat de

Balaguer va ser la colla
Violetes del Bosc de
Barcelona, seguida de la
colla mare Nostrum també
de Barcelona proclamantse Campiona de Catalunya
2017.

Centenars de persones van participar a
l’esmorzar de germanor
de les Festes del Sant
Crist 2017, el dissabte al
matí, tot aprofitant la celebració del mercat dels
dissabtes i la presència de molts veïns dels
diferents pobles de la
comarca de la Noguera
i de comarques veïnes.
En total es van repartir més de dos mil racions de coca de samfaina
i de sucre i sucs de fruita
i cervesa per beure.
Els actes festius van
acabar el diumenge a la
tarda, com és habitual,
amb el concert i ball
llarg de Festa Major amb
l’Orquestra Maravella i
va tancar-se amb el Piromusical del Sant Crist,
a càrrec de la Pirotècnica Tomàs. Un espectacle que va retre tribut a
grans figures desaparegudes recentment del
panorama musical com

Centenars de
persones van
aplegar-se a la vora
del riu Segre per
gaudir del piromusical
Emerson Lake & Palmer,
Chuck Berry i Petty en
un primer bloc de l’espectacle, Leonard Cohen,
Robert Miles i George
Michael en el segon bloc
i els grups catalans Sopa
de Cabra, i Txarango en el
tercer bloc. Precisament
Sopa de Cabra va ser l’encarregat del concert a la
Carpa Jove del dissabte
a la nit de Festa Major.
Amb l’espectacle piromusical al parc de la
Transsegre es van tancar
la Festa Major del Sant
Crist, amb centenars
d’espectadors que van
poder gaudir-lo aquest
any sense massa fred, el
diumenge al vespre.

P U B L I C I T A T <<
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Les obres de reforma de la part inferior
del pont nou començaran ben aviat
La nova gespa del camp Municipal no va estar llesta
el passat diumenge i no podrà estrenar-se fins el
proper cap de setmana del 25 i 26 de novembre

Pont Nou

L’ajuntament de Balaguer adjudica a l’empresa
Sorigué les obres de reforma de la part inferior
del Pont Nou. Els treballs
podrien començar ben aviat segons ha manifestat
l’alcalde de Balaguer, Jordi
Ignasi Vidal.
Els treballs compten
amb un pressupost de
90.000 euros i un termini
d’execució de tres mesos.
En un altre ordre de
coses, les obres de
substitució de la gespa
artificial del Camp Municipal
d’Esports s’han retardat i no
van poder estar pel passat
diumenge. S’espera que el
camp estigui preparat per
estrenar-se el proper cap
de setmana del 25 i 26 de
novembre.

El CAP col·labora amb la campanya
“L’alcohol es responsabilitat de tothom”
Des del cap de Balaguer
es van adherir a la campanya
amb el lema «L’Alcohol
és responsabilitat de
tothom», entenent que la
sensibilització i la prevenció
sobre els riscos del consum
d’alcohol és responsabilitat
de tota la comunitat: des
de l’administració, els
municipis, qui organitza
festes i esdeveniments,
les empreses productores
de begudes alcohòliques,
els cossos de seguretat,
els i les comerciants, els
centres educatius, els i les
professionals de la salut, els
mitjans de comunicació, les
famílies, el grup d’amistats,
i cadascú a nivell individual.
El passat 6 de novembre,
durant el matí van sortir
al carrer amb patinet a

Sortida des del CAP de Balaguer pels carrers de la ciutat

fer cribatge d’alcohol,
explicant a la població, que
es parava sorprès al veure
una infermera a damunt del
patinet, què es considera
un consum de risc? què es
una UBE? (unitat bàsica

estàndard) que ens serveix
per mesurar el consum que
fem, tant sigui esporàdic
com habitual. Van repartir
el tríptic “veus el que
beus”, i també van regalar
alcoholímetres.

Es trenca l’acord de govern
entre ERC i PSC a l’Ajuntament
de Balaguer

Jordi Ignasi Vidal i Carlos Garcia

El grup municipal
d’ERC a l’ajuntament
de Balaguer ha trencat,
finalment, el pacte de govern amb el PSC per les
discrepàncies entre les
dos formacions arran de
la situació política que
viu el país i que segons,
Jordi Ignasi Vidal, farà
prendre decisions properament amb les quals
no estarien d’acord els
socialistes.
Segons l’alcalde,
ERC reconeix el govern
empresonat i a l’exili
i l’únic parlament
sobirà mentre que els
socialistes accepten,
tot i que amb matisos,
l’aplicació del 155. Per
l’alcalde de Balaguer, no
és una cosa menor tenir
opinions diferents sobre
la legitimitat o no d’un
govern. Per Vidal és una
discrepància a dia d’avui
insalvable.
L’equip de govern,
format per 9 regidors,

Esquerra Republicana
ha cessat de les seves
funcions als tres
regidors socialistes de
l’equip de govern
es queda ara en minoria,
cinc regidors d’ERC
i un de Balaguer Ara
Sí. Segons l’alcalde,
intentarà governar a
partir d’ara amb acords
puntuals.
Per la seva banda,
el regidor del PSC,
Carlos Garcia, ha dit
que respecten la decisió
d’ERC tot i que es
mostren decebuts. Des
de l’oposició, el PSC,
segons ha explicat el
mateix Carlos Garcia,
intentaran fer una
tasca constructiva i
no descarten arribar a
acords puntuals amb
el Govern pel bé de
Balaguer.

BALAGUER

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

Van rebre la visita de la Castanyera que els va
explicar un conte abans del berenar conjunt

Castanyada al Mont-roig

El proper 2 de desembre, Mà Oberta
recapta diners amb l’operació moneda

Mà oberta de l’any passat

El programa mà oberta
retorna a Balaguer el
proper 2 de desembre amb
la tradicional Operació
Moneda, des de les 9 del
matí fins a les 2 de la tarda al
passatge Gaspar de Portolà,
que dóna entrada a la Plaça
del Mercadal, aprofitant
el mercat setmanal dels
dissabtes.
Els organitzadors
lliuraran tot els diners
recaptats a famílies
necessitades de la ciutat
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L’Obra Social La Caixa lliura
deu mil euros pel projecte
Activa’t de Cáritas d’Urgell
L’Obra Social “La
Caixa” i Cáritas Urgell
han signat un conveni
de col·laboració aquest
dilluns 13 de novembre,
a la seu de Càritas Urgell
a La Seu d’Urgell, amb
l’objectiu de donar suport al projecte Activa’t
de Cáritas Urgell.
El conveni suposa
una col·laboració per
part de l’Obra Social “La
Caixa” de 10.000 euros.
El projecte Activa’t
és un nou projecte de
Cáritas Urgell que dóna
suport i ajuda a la inserció laboral i social de
joves amb discapacitat.
Actualment hi ha 8 persones de la comarca de
l’Alt Urgell, on s’ha posat en marxa el projecte
inicialment, que ja han

Conveni Càritas- la Caixa

El projecte dóna
suport i ajuda a la
inserció laboral i
social de joves amb
discapacitat
començat a formar part
d’aquest projecte.
L’objectiu és donar
l’oportunitat de sentir-se
i fer-se útils als joves, i
de sentir-se integrats en
el teixit social i econòmic
de la comarca de l’Alt
Urgell. Es tracta d’un
col·lectiu que viu diferents problemàtiques de
discapacitat o de salut
mental que els impossibilita formar part del
mercat laboral actual,
altament competitiu.
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L’Ajuntament cedeix un local a
l’Associació de Familiars d’Alzheimer
Ajuntament i AFALL han signat un conveni pel qual
l’Ajuntament cedeix un local a Balaguer, que obrirà
per realitzar exercicis d’estimulació cognitiva

Signatura del conveni

L’ajuntament de Balaguer ha cedit un local a
l’Associació de Familiars
d’Alzheimer de Lleida.
Des de l’entitat, feia
temps que desitjaven poder
comptar amb un local a
Balaguer, un local que en la
seva fase inicial obrirà mig
dia i en el qual, sobretot,
es faran tasques, exercicis
d’estimulació cognitiva.
No es tracta, segons
l’AFALL, d’un centre de
dia sinó d’una anomenada
«unitat de respir» tant per
als malalts com per a les
famílies.
El centre està adreçat
a la població de Balaguer
però també d’arreu de la
comarca. L’Ajuntament
i l’AFALL han signat el
conveni de col·laboració.

La Caixa aportarà 15.000 euros per
diferents programes comarcals
Les ajudes aniran
destinades al banc
d’aliments i a part per la
compra d’un programa
per la gestió del banc
El Consell Comarcal de
la Noguera i la Fundació
Bancària «la Caixa» han
signat un any més el conveni
de col·laboració per afavorir
el desenvolupament de
les diverses activitats de
caràcter social que el Consell
Comarcal desenvolupa a la
Noguera a través de l’àrea
dels Serveis Socials.
D’acord amb el conveni,
l a Fu n d a c i ó B a n c à r i a
«la Caixa» aportarà un
total de 6.000 euros com
a col·laboració pel banc
d’aliments Àgape i un

Conveni amb la Caixa

total de 6.000 euros més
per adquirir el programa
informàtic de gestió del banc
d’aliments.
A part, 3.000 euros per
contribuir a la 1a Jornada
de Serveis Socials Bàsics de
les Terres de Lleida, jornada
de formació especialitzada
i innovadora per a

professionals del sector.
Amb la signatura del
conveni, es contribueix al
progrés de les persones,
amb especial incidència
en els col·lectius més
vulnerables, mitjançant
actuacions eficients i
innovadores, avaluables en
quant als seus resultats.

Curs sobre com dissenyar
projectes socials a través del
Punt del Voluntariat

Punt de voluntariat

Des de l’Àrea de Serveis Socials del Consell
Comarcal de la Noguera,
a través del Punt de Voluntariat de la Noguera,
s’ha organitzat un curs
sobre com dissenyar projectes socials, els dies
18 i 25 de novembre, 2 i
16 de desembre, de 9.00
a 13.00 hores a la sala
Maria Rúbies del Consell
Comarcal.
El curs s’estructura
en quatre parts:
l’execució (com es
redacta una proposta,
com es recapten fons,
com es treballa en
equip, com motivar-nos
i comunicació), l’oratòria
(com comunicar bé,
elements bàsics del bon
orador, elaboració del
discurs, comunicació
verbal i no verbal i

El Curs està organitzat
per l’Àrea de Serveis
Socials del Consell
Comarcal de la
Noguera
com parlar en públic),
el protocol i nous
projectes (anàlisi de la
situació actual, definició
d’objectius, definició
de les associacions,
definició de l’àmbit
d’actuació, nous
objectius i estratègia
per aconseguir els nous
objectius).
La inscripció és
gratuïta, mitjançant
correu electrònic a
irenegr@ccnoguera.cat
Es lliurarà certificat
d’assistència.

Els familiars de CARMEN BOTIGUÉ
volem agrair a la Residència Comtes
d’Urgell, el tracte rebut durant la seva
estància de casi quatre anys. Agrair a
totes les treballadores, infermeres,
auxiliars, cuidadores, les de neteja,
administració i direcció del centre. També
als familiars dels residents, per l’amistat de
tots ells. Moltes gràcies.
Família Botigué

COMARCA

Projecte FER: Futurs emprenedors
Rurals per als alumnes de 5è primària
Aquest curs el Grup
d’Acció Local Noguera
Segrià-Nord ha portat a les
escoles del territori el projecte
FER: Futurs Emprenedors
Rurals. L’objectiu és fomentar
les vocacions emprenedores
entre l’alumnat de 5è de
primària de les escoles
rurals. Es pot implementar
en 5 llengües (anglès, aranès,
català, castellà i estonià) i
requereix un mínim de 36
hores durant tot el curs.
Els dies 7 i 8 de
setembre el GAL NogueraSegrià Nord va organitzar
al Centre de Recursos
Pedagògics del Baix Ebre i
al Consell Comarcal de la

Projecte FER

Noguera, respectivament,
la presentació del Projecte
d’Emprenedoria «FER.cat». A
la Noguera- Segrià Nord s’hi

han sumat quatre: Artesa
de Segre, Ponts, Vallfogona
de Balaguer i Vilanova de la
Barca.

L’Esplai de la Gent Gran de Vallfogona,
celebra la seva tradicional Castanyada

Castanyada a l’esplai de la gent gran de Vallfogona

El passat dia 29 d’octubre
l’Esplai de la Gent Gran de
Vallfogona van celebrar
la Castanyada, amb un
dinar i una representació en
comèdia, titulat: «Històries
per a no dormir-se», amb
actors del grup de teatre
«Esplai La Vall» dirigits per
Maria Rosa Torrent.
El dinar i la representació
van ser un èxit, i com
sempre l’esplai organitza
moltes activitats durant
l’any.
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Torrons Alemany ofereix la
segona edició del concert de
la sèrie art i torró a Os
L’empresa familiar
Torrons i Mel Alemany
d’Os de Balaguer va oferir el passat dissabte
dia 4 de novembre un
concert i tast de torró al
Castell d’Os de Balaguer,
que va servir per presentar la seva sèrie limitada
de caixes d’art i torró
il·lustrades per artistes
del Montsec.
La vetllada, que va
ser molt concorreguda,
es va iniciar amb un
concert d’arpa i guitarra
elèctrica a càrrec de
B e r t a Pu i g d e m a s a
i Ivan Gràcia, que
van interpretar
‘Els 4 Elements’ i
posteriorment va tenir
lloc un tast de torró.
La segona edició de
la sèrie limitada d’art i
torró de col·lecció, està

Torrons Alemany

Torrons i mel Alemany
ha estat l’empresa
més premiada
enguany als premis
Great Taste
inspirada aquest any en
«els sons del Montsec»,
i il·lustrada per dos
artistes del territori,
Víctor Pedra i Josep
Talamonte. La caixa està
concebuda com un regal
gourmet d’aquest Nadal.
Alemany ha estat
l’empresa més premiada
enguany als premis Great
Taste, amb 8 estrelles. El
torró d’aquesta caixa
exclusiva de fet, ha estat
recentment guardonat
amb als premis Great
Taste.
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“Qué s’amaga dins les pantalles”
conferències per al públic en general
La Conferència s’ha fet a Vallfogona i Ivars de
Noguera aquesta passada setmana i es farà a
Castelló de Farfanya i a Àger a finals de mes

Conferència “Que s’amaga dins les pantalles?”

L’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal
de la Noguera a través del
Pla d’Inclusió Social ha
organitzat la conferència
«Què s’amaga dins les pantalles?», adreçada al públic
en general, per explicar què
són les addiccions a les
noves tecnologies i com podem actuar tant per prevenir-les com per eliminar-les
quan les hem detectat.
La conferència a càrrec
de l’entitat Aspid de
Lleida, i es farà en quatre
municipis de la comarca:
Vallfogona de Balaguer, el
8 de novembre, a Ivars de
Noguera, el 9 de novembre,
a Castelló de Farfanya, el
23 de novembre i a Àger, el
30 de novembre a les 18h al
Local Social.

Térmens va acollir el sisè Festival de
Patinatge Artístic
El Club Patí Térmens,
va celebrar el passat 28
d’octubre el 6è Festival de
Patinatge Artístic, amb la
participació de diversos
clubs de patinatge de tota
la província de Lleida.
La recaptació total
de les entrades venudes
al festival va ser de 274
euros, quantitat que es
donarà íntegrament a la
propera Marató de TV3, que
enguany s’investigarà sobre
les malalties infeccioses.
Des de l’organització
i el Club Patí Térmens,
és vol donar les gràcies a
la Diputació de Lleida i a
l’Ajuntament de Térmens
per la col·laboració
realitzada, i a tots els
assistents al sisè festival
de patinatge Artístic
de Térmens per la seva
solidaritat.

Un any més, el Club Patí Térmens va organitzar el
Festival de Patinatge Artístic amb la col·laboració de
l’Ajuntament i la Diputació de Lleida

Festival de Patinatge Artístic

Alumnes de tota la comarca van
celebrar el 1r English Day

English Day a Àger

El passat 3 de novembre, uns 300 alumnes i 30
mestres de les ZER’s El
Montsec (Gerb, Os de B.,
Les Avellanes, Tartareu i
Àger), El Jonc (Camarasa,
La Ràpita i Menàrguens),
Serra Llarga (Castelló de
F., Algerri i Ivars de N.), Romaní (Cubells, Vilanova de
M., Montgai i La Sentiu), i
les escoles Salvador Espriu
(Vallfogona de B.), Alfred
Potrony (Térmens) i l’Àlber
(Albesa), van celebrar el
primer «English Day» al
poble d’Àger.
Aquesta activitat va
estar impulsada pels mestres d’anglès d’aquestes
escoles amb la finalitat de
donar al seu alumnat una
oportunitat més d’estar
en contacte amb aquesta
llengua estrangera.
Durant el matí es va
veure l’obra de teatre
‘Tommy and the Talent

Thief ’ representada
per la companyia IPA
Productions de Barcelona,
amb actors nadius. Es van
fer dues sessions al local
social.
Després, van dinar tots
junts a la pista poliesportiva
i, tot seguit, van iniciarse les activitats de tarda
distribuïdes en dos nivells:
Els alumnes de cicle mitjà
van dividir-se en grups
per fer jocs a la pista. Els
de cicle superior també
van formar grups amb
alumnes barrejats de totes
les escoles i van participar
en una “gymkhana”
amb diferents proves en
controls repartits pel poble.
En les activitats, i jocs es va
usar l’anglès com a llengua
vehicular.
La jornada va ser molt
positiva i la idea és que
cada curs es celebri amb
una població diferent.

C U LT U R A

L’Escola Mont-roig guanya el premi E2
Escola d’Emprenedors de Global Lleida

Escola Mont-roig

Una manera d’incentivar l’emprenedoria entre
l’alumnat d’infantil, primària, ESo, Batxillerat i graus
L’Escola Mont-roig ha
guanyat el Primer Premi
dels Premis E2 Escola
d’Emprenedors, en el marc
del programa «Catalunya,
Escola d’Emprenedors» de
la Generalitat de Catalunya
q u e o r g a n i t z a G LO B A
Lleida en col·laboració
amb el Departament
d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Aquests premis
s’organitzen amb l’objectiu
d’incentivar la presentació
d’idees i pràctiques
emprenedores que ajudin
a fomentar l’emprenedoria
entre l’alumnat que cursa
estudis d’educació infantil
i primària, ESO, batxillerat
i graus mitjans o superiors
de formació professional a
les Terres de Lleida.

El projecte guardonat
de l’escola Mont-roig porta
per títol «Aromes, remeis
i condiments» que són els
tres eixos que vertebren
el repte d’emprenedoria
dut a terme al cicle
superior. El treball per
reptes conforma una de
les línies metodològiques
de l’escola. Es tracta d’un
espai de temps on se situa
l’alumnat davant una
pregunta, una situació o
una tasca a resoldre que
esperona l’infant a tenir
una actitud proactiva
envers l’aprenentatge. La
seva finalitat és fomentar
la creativitat, imaginant
i convertint les idees
dels nens i nenes en
accions. Es tracta d’anar
desenvolupant, pas a pas, el

procés que suposa la creació
d’una cooperativa: cultiu,
recol·lecció i assecatge
de plantes, disseny de
logotips, elaboració de
productes, etiquetatge,
venda, comptabilitat,
màrqueting. Els grups de
treball són intercicles, entre
15 i 20 alumnes de ràtio, i es
desenvolupa en 4 sessions
setmanals. Entre els
productes elaborats trobem:
espelmes aromàtiques,
sals de bany, bàlsam de
llavis, pasta de dents,
olives adobades, sabó de
casa, bosses d’espígol...
També es realitzen activitats
compartides amb les
famílies. Aquest procés
culmina amb la participació
en la Fira de Santa Llúcia on
es munta una paradeta amb
els productes elaborats, que
amb els beneficis obtinguts
els destinen per sufragar
el sopar de fi de curs o el
projecte de creació del pati.
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Avis i Àvies solidaris inicien
la campanya “Cap nen sense
joguina” amb Creu Roja
Creu Roja de la Noguera inicia la XIV edició
del seu projecte “Avis i
Àvies solidaris i inicia
la campanya “Cap nen
sense joguina”.
La iniciativa, nascuda
a la comarca, pretén
activar i potenciar la
presència social de les
persones que viuen en
residències geriàtriques i
aconseguir finançament
per la campanya de la
joguina educativa, “cap
nen sense joguina”. En
la iniciativa hi participen
les residències de la
comarca i la Creu Roja
de la Noguera.
El projecte es basa
en la venda de diferents
objectes artesanals
elaborats pels avis i
àvies de les residències
geriàtriques. Els objectes
es venen en diversos
mercats i parades
puntuals en alguns
municipis de la comarca.
Aquest any, a més dels
ja típics mercats de
Balaguer, Artesa i Ponts

Avis i àvies solidaris

Els avis elaboren
diferents objectes
manuals que es venen
durant les fires de
Nadal de la comarca
hi haurà parades a Algerri,
Bellcaire, Térmens i
també Albesa.
De setembre a
novembre, els residents,
que col·laboren
voluntàriament en
aquesta iniciativa, han
treballat en els productes
artesanals que seran
venuts a partir del
dimecres 17 de novembre
als mercats i parades.
En la campanya 20162017, gràcies a aquesta
recaptació, es van atendre
225 infants, corresponents
a 105 famílies, d’arreu de
la comarca. Amb aquesta
iniciativa, les residències i
Creu Roja volen difondre
la idea que les persones
grans encara són molt
vàlides.
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El Museu de la Noguera presenta “El
retrat de la mirada” de Francesc Borràs
L’exposició estarà a la Sala d’exposicions temporals
del Museu de la Noguera fins el proper diumenge 25
de febrer de 2018

El retrat de la mirada de Francesc Borràs

El Museu de la Noguera
acull des del 9 de novembre
i fins el proper 25 de febrer,
l’exposició «Francesc Borràs: el retrat de la mirada»
una mostra de diferents
retrats pintats pel pintor
balaguerí.
Fill de Josep Borràs i
Mònica Farràs, va néixer
el 27 de març de 1891 a
Balaguer, on va viure fins
que se n’anà a Barcelona per
a realitzar els seus estudis a
l’Escola de la Llotja, que
finalitzà cap a l’any 1914.
Amb vint-i-un anys
d’edat participà, junt
amb trenta artistes més,
en una exposició al Saló
de Sessions de la Paeria,
encapçalada per artistes
tant reconeguts com Xavier
Gosé, Jaume Morera o
Baldomer Gili.

Inauguració de la exposició

Poc després viatjà a
Itàlia, on estigué en
contacte directe amb les
tendències del moment, i
després d’una breu estada
a Andorra, durant la qual
pintà El Consell de les Valls,
s’establí a Agramunt.
Durant els anys
posteriors a la Guerra
Civil i estant ja establerts
a B a l a g u e r, Fr a n c e s c
Borràs es guanyava la vida

realitzant retrats o paisatges
per encàrrec, alhora que
començava a pintar les
seves, tant característiques,
escenes de mercat.
L’ e x p o s i c i ó e s v a
inaugurar el passat dijous
9 de novembre a càrrec de
l’Alcalde de la ciutat Jordi
Ignasi Vidal la directora
del Museu, Carme Alós, i la
comissaria de la exposició
Irma Secanell.

LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
La ferocitat
Autor: Nicola Lagiola
Gènere: Novel·la

Una nit calorosa,
els fars d’una furgoneta
ensopeguen amb una
jove que camina per la
carretera, nua i coberta
de sang. És Clara, filla
del poderós constructor
i especulador Vittorio
Salvemini. Al cap d’unes
hores, la troben morta, i
oficialment es considerarà una suïcidi. Però ho és
realment? Estava Clara
vinculada amb els negocis del pare? I la relació
amb els germans -especialment amb Michele,
enigmàtic i rebel- pot
haver-hi exercit un paper
determinant? La galeria de personatges menyspreables que dibuixa
l’autor és esplèndida,
així com les tensions
que recrea d’una família que es debat entre
l’esplendor i el desastre.
Corrupció, diners, poder.
Segons l’autor, amb la
crisi ha tornat a sortir a
la llum un instint de prevaricació i supervivència
que fa uns anys semblava superat. El principal
tema és la família, que
pels italians és el primer
i únic nucli emocional,
passant a ser un clan.
Aquesta novel·la guanyà el premi Strega 2015.

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

En
llengua
turca,
«daha» vol dir «més». És
també la primera paraula
que aprenen els immigrants il·legals que arriben a Turquia a la recerca
d’una vida millor. Allà poden acabar a la mercè d’en
Gaza, un nen de nous anys
que, seguint els passos del
seu pare, s’ha convertit en
traficant d’éssers humans.
Sumit en aquesta barbàrie,
pren distància de l’horror
executant les seves tasques sense empatia fins
que un accident fatal l’obliga a confrontar-se amb la
seva pròpia supervivència,
i li proporciona un difícil
camí cap a la redempció.
El protagonista serà traficant d’emigrants, emigrant
i resident en un país que refusa la immigració. Veurà
en la seva pròpia pell que
a qualsevol li pot canviar el
seu paper a la vida. L’autor
ens ofereix un text esfereïdor, escrit amb una poètica
demolidora, que examina
la vida dels que es lliuren,
cada dia, a la guerra humana. El tràfic de persones
és un negoci continu, ja
que no només cobres per
transportar-los cap a la
nova vida, sinó que un cop
al nou destí pots continuar
amb l’explotació humana.

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

Daha!
Autor: Hakan Günday
Gènere: Novel·la

El llac dels cignes
Autor: Charlotte Gastaut
Gènere: Infants (+7)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
I ara què?

Ves per on,
aquest Nadal passat fou lluna plena.
Caldran trenta-quatre anys,
-diuen els savisper un Nadal així, tan lluminós.
Canvio el pas i el mudo,
buscant per la xafada un altre lloc,
en veure una formiga a la vorera.
Hom crida respectar-la,
talment com diuen feia el d’Asís,
aquell trobador foll,
diví en els seus carismes,
com s’anomena encara.

Aquest sumptuós llibre, fet a força de prodigiosos encunyats, imprès
en tintes blau nocturn i
bronze, fascinarà amb
els seus exquisits dibuixos als amants del ballet
i dels contes de fades,
ja que es basa en el llibret del cèlebre ballet de
Txaikovski. Un príncep
somia amb l’amor, però
els seus pares, desitjosos
de casar-lo, decideixen
organitzar un ball perquè
acudeixin les joves més
belles. Després l’obligaran a triar una esposa
entre les que es presentin. El jove fugirà al bosc
i s’aturarà en un llac, on
contemplarà el vol dels
cignes. Allà apareixerà
una jove de gran bellesa
vestida de plomes blanques.
Amb un text molt
senzill, explica la història que dóna origen al
famós ballet i per això
és pot catalogar com un
clàssic a tenir a qualsevol
col·lecció. Un llibre on els
adults amants del clàssic
gaudiran per la seva bellesa i els més petits, que
tinguin ganes de conèixer
una mica més d’un clàssic dels nostres temps,
també en gaudiran.
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¿Quin pas haurem de dur el Nadal que ve,
per fer de nou camí vorera enllà,
després d’un vot amarg?
Caldrà veure lluir
una altra lluna plena
directe des del cel als caps que manen
i folls, però de seny, refer camins,
a pas trobadoresc com sempre hem fet.
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El Balaguer suma quatre punts fora de
casa aquest mes de novembre

1. Martinenc.................26
2. San Cristóbal...........22
3. Viladecans................20
4. Sants.........................20
5. Almacelles ...............19
6. Borges (-1)................18
7. Alpicat.......................18
8. Lleida B ....................17
9. Balaguer.................. 15
10. Igualada..................15
11. Sant Ildefons..........14
12. Rapitenca................14
13. Andorra (-2)............13
14. Vista Alegre............13
15. Vilaseca ....................8
16. Tortosa.......................7
17. Bellvitge....................4
18. Valls (-1) ...................3

Jordi Bello amb dos
empats i una victòria en
tres partits fora de casa,
encara no coneix la
derrota de l’equip
04/11/2017

ANDORRA
BALAGUER
12/11/2017
2
IGUALADA
BALAGUER

1
1
3
0
1

El Balaguer retorna al
camí de la victòria en la seva
visita al camp de l’Igualada.
Una victòria després de dos
empats consecutius amb
l’Alpicat i l’Andorra, en els
tres partits que el Balaguer
ha disputat lluny de casa

Classificació
Primera Catalana

Adrià Fernández en una jugada d’atac

sota les ordres del nou tècnic
Jordi Belló.
El primer equip ha incorporat dos jugadors argentins
que han d’ajudar a reafirmar
la línia defensiva de l’equip
segons indicà el cos tècnic
que es mostra satisfet de la

Nova gespa artificial del Municipal

línia de l’equip en els darrers
partits, i es mostra optimista
de cara a l’avenir de l’equip
fins a final de temporada.
El proper diumenge els
balaguerins visitaran el difícil camp de la Devesa a
Sant Carles de la Ràpita, i el
diumenge 26 de novembre,
retornaran al Camp Municipal d’Esports, cinc jornades
després per disputar els 90
minuts davant el Sant Ildefons.
El mateix diumenge 26
de novembre s’aprofitarà
que el primer equip juga a
casa per fer la presentació
de tots les equips del futbol
base i de l’escola de futbol,
mitja hora abans de l’inici del
partit.
Aquesta setmana ja s’ha
pogut entrenar sobre la nova

gespa artificial del camp
Municipal de d’Esports de
Balaguer, millorant considerablement les condicions
per a tots els jugadors del
futbol base i del primer equip
evitant moltes vegades possibles lesions musculars que
provocava la gespa vella.

Golejadors del
C.F. Balaguer
1. Adrià.................... 7
2. Mikel.................... 2
3. Galcerán.............. 2
4. Joan..................... 2
5. Genís................... 1
6. Gerard................. 1
7. Pau....................... 1
Adrià Fernández,
amb 7 gols en 11 jornades ja és el màxim
golejador destacat del
Balaguer, i el segon
millor golejador de la
categoria per darrera
de Roland Garrós del
martinenc que en porta 11.
Adrià Fernández
sembla haver recuperat l’instint golejador
en els darrers partits
on l’equip ha puntuat gràcies als seus
gols a Andorra que
va significar l’empat
a un gol i el que va
marcar a Igualada al
final del primer temps
que van comportar els
tres punts en joc.

Propers encontres
19/11/2017 -- 12 h
Camp Municipal
La Devesa

Rapitenca| Balaguer
26/11/2017 -- 17 h
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Sant Ildefons

Adrià Fernández

ESPORTS

El Club Bàsquet Balaguer presenta tots
els seus equips d’aquesta temporada

Foto de família del Club Bàsquet Balaguer

Els 18 equips del Club
Bàsquet Balaguer formats
per vora 200 jugadors i
jugadores es van presentar
el dissabte al vespre després
del partit del sènior femení.
més de 600 persones van
omplir de gom a gom el

pavelló poliesportiu per
viure la presentació dels
equips. Des dels Babis
fins als sèniors, passant
pels dos equips del Club
Esportiu Estel que han
signat un conveni de
col·laboració amb el Club

L’escola de Gimnàstica Rítmica va actuar en la presentació

Bàsquet Balaguer.
A la presentació, hi
van assistir l’Alcalde de
Balaguer, Jordi Ignasi
Vidal, la vicepresidenta
del Consell Comarcal de la
Noguera, Sònia Valero, la
delegada de la Federació
Catalana de Bàsquet a
Lleida, Cristina Sánchez i el
president del club Bàsquet
Balaguer Antoni Salud.
Una presentació
espectacular de tots els
equips que va comptar amb
la col·laboració de l’Escola
de Gimnàstica Rítmica
que van oferir diferents
balls per amenitzar la
presentació, que va acabar
amb l’actuació del grup de
percussió Bandelpal amb la
seva particular Batucada.

<< 15

Victòria del sènior masculí i
derrota de l’equip femení en
la novena jornada de lliga
Els dos equips seniors del club Bàsquet Balaguer continuen a la part
alta de la classificació
de les seves respectives
lligues.
El sènior masculí va
jugar el passat dissabte a
casa davant el Torredembarra guanyant per un
contundent 96-72, resultat que el col·loca tercer
a la classificació de la
Tercera Catalana amb 6
victòries i tres derrotes en
les 9 primeres jornades
del campionat.
Aquest cap de setmana, els balaguerins jugaran a la pista del Ploms
Salle Reus B.
D’altra banda, l’equip
sènior femení del club
Bàsquet Balaguer que
entrena Sergi Llurba va

Club Bàsquet Balaguer

L’equip masculí ja es
el tercer classificat
després de la victòria
davant el
Torredembarra 96-72
caure per un ajustat 6358 a la pista del líder, el
Joventut Les Corts B.
Malgrat la derrota
l’equip sènior femení
continua en la tercera
posició de la taula classificatòria amb 6 victòries
i 3 derrotes.
El proper cap de setmana tornaran a jugar
lluny del poliesportiu en
la seva visita diumenge a
partir de les 16,15 hores
a la pista del Outletmoto.
com C.B: Grup Barna A.

16 >>

ESPORTS

El diumenge 19 de novembre es
celebra la sisena Cursa de la Dona
Un recorregut urbà de 5 quilòmetres que es poden
fer corrent, caminant o en qualsevol modalitat
atlètica que es vulgui

Presentació Cursa de la Dona 2017

Balaguer, pionera a nivell provincial de la cursa
del a dona; continua amb
la iniciativa i arriba a la seva
6a edició d’una cursa que es
va iniciar dins el programa
d’activitats de la Setmana
contra la violència de gènere i que s’ha convertit en
l’activitat principal d’aquesta setmana reivindicativa.
Dones, nenes, àvies,
mares i filles, ... venceran el
proper 19 de novembre els
5 km de recorregut urbà per
asfalt i pels principals vials
de Balaguer, amb la voluntat
de compartir una gran diada
i que es caracteritza per
la magnitud de marge de
participació. El secret es
troba en la polivalència de
la prova; que permet cobrir
el recorregut ja sigui en
qualsevol de les modalitats.

Tres nedadores balaguerines al Circuit
Català de natació absolut
Molt bons resultats al
Circuit Català de natació
absolut celebrat a les
instal·lacions del CN
Minorisa amb 3 representants
infantils i júniors del CEN
Balaguer, el Circuit Català
és una competició absoluta
on participen els millors
nedadors catalans com la
Jessica Vall iErika Villaecija.
Com a resultats més
destacats tenim a l’Ares
Perera 14a absoluta en els
800 lliures, 33a en els 50
papallona i 35a en els 50
lliures, l’Aurembiaix Pifarré
27a absoluta en els 50
papallona, 34a de absoluta
en els 200 lliures i 31a en els
200 papallona, la Núria Pallé
38a en els 50 braça.
Molt bons resultats
aconseguits el passat 28
d’octubre a la lliga Catalana
de natació organitzada

Nedadors balaguerins al circuit català absolut

pel CN Mollerussa, amb
la participació d’uns 150
nedadors en categoria
benjamí de 7 clubs de la
província. Desataquem en
categoria benjamina masculí
2007 la primera posició d’en
Jordi Suñé en els 100 lliures
i en els 100 braça, en masculí

2008 la segona posició pel
Joel Farré en els 100 lliures
i en 50 braça. En Benjamí
femení del 2007, tenim el
tercer lloc de la Cristina
Palacín en els 100 lliures, i
en els 100 braça, del 2008
tenim el tercer lloc de l’Ada
Castell en els 100 lliures.

Primera derrota del Balaguer
Villart Logístic davant l’UCAM
Cartagena

Natalya Prosvimina

El Balaguer Villart Logistic va patir la primera
derrota de la temporada
contra l’actual campió de
lliga, el UCAM Cartagena,
per un clar 0 a 4. Una derrota previsible i prevista, si
bé amb un resultat potser
excessiu.
En el primer partit
Natalya Prosvirnina ja va
caure davant la xinesa
del Cartagena Zhipei
Wang per 0 a 3 (5-11, 5-11,
6-11). En el segon Anna
Biscarri cedia el punt
pel mateix resultat de 0
a 3 contra la ukraniana
Tetyana Bilenko (3-11,
5-11, 3-11). El tercer va ser
el partit més disputat en
el que Svetlana Bakhtina
va caure finalment per 2
a 3 davant Sara Ramírez
(11-8, 4-11, 7-11, 11-9, 6-11).
Finalment en el dobles,
Bakhtina i Prosvirnina van

Les jugadores del
Cartagena van
guanyar
merescudament sent
molt superiors
cedir el quart punt davant
Wang i Ramírez per 1 a 3
(11-9, 5-11, 8-11, 6-11).
Després d’aquesta
derrota triplica el del
B a l a g u e r, i d e s p r é s
d’ajornar el proper
encontre amb el Calella
per la participació
en competicions
internacionals, el proper
encontre serà el 18 de
novembre a Balaguer
contra un altre dels grans
equip d’aquesta lliga, el
Girbau Vic TT, en el que ara
milita la que fou jugadora
del Balaguer durant sis
anys, Tingting Wang.

ESPORTS
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Balaguer acull el campionat del món de
Futsal Femení del 19 al 25 de novembre
El diumenge a partir de les 6 de la tarda es farà la
cerimònia d’inauguració previ al partit que disputarà
la selecció catalana amb França

Selecció Catalana

El tercer Campionat Mundial Femení de futsal de l’AMF
es disputarà a Balaguer del
19 al 25 de novembre. El torneig està organitzat per la
Federació Catalana de Futbol
Sala i l’Associació Mundial de
Futsal (AMF).
En aquest certamen hi
participaran 12 seleccions
nacionals i la seva seu és la
ciutat de Balaguer.
Les dotze seleccions es
divideixen en quatre grups.
Els equips integrants de cada
grup s’enfrontaran entre si en
tres dates, classificant-se pels
quarts de final els dos millors
de cada grup.
Els quarts de final consisteixen en quatre partits
d’eliminació directa.
Els guanyadors de cada
partit s’enfrontaran en semifinals per definir els dos

Entrenament de la Selecció Catalana

millors equips del mundial
que jugaran la gran final i
competiran pel títol de campiones mundials.
El mundial començarà
aquest diumenge a partir de
les 12 del migdia amb el partit
entre la República Xina i Suïssa. A les 4 de la tarda hi haurà
un Paraguai-Austràlia, mentre
que a partir de les 6 es farà la
inauguració oficial i a les 7,30
debutarà la selecció catalana

contra la selecció francesa.
Les dotze seleccions que
participaran en aquest tercer
mundial, seran les europees
Suïssa, França, Itàlia i Catalunya, les sudamericanes
Colòmbia, Brasil, Paraguai
i Argentina, Estats Units, la
República Xina, Austràlia i
Sudàfrica.
La final es jugarà el dissabte 25 a partir de les 21,45
hores, al pavelló.
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Carme Millán campiona absoluta de la
cursa de muntanya de Baldomà
La Carme amb categoria màster, majors de 50 anys,
fent grans resultats durant tota la temporada

Carme Millán

El passat dimecres 1 de
novembre es va disputar a
la localitat de Baldomà, la
última cursa de muntanya
del Circuit de curses de
muntanya de la Noguera,
que constava d’un total
de 10 curses en diferents
pobles de la comarca de la
Noguera.
En aqu est a darrera
cursa, l’atleta balaguerina
del Club Maratonians del
Segre, Carme Millán va
proclamar-se campiona
absoluta de la cursa de 15
quilòmetres i 400 metres de
desnivell positiu, tot i que
ella és de la categoria de
màster de + de 50 anys.

Les Peülles dóna la recaptació de la
cursa de Tartareu al centre l’Estel
El club excursionista
Les Peülles del Montsec
va fer efectiva la donació
a l’Associació L’Estel de
Balaguer de l’import de les
inscripcions de la cursa de
Muntanya les Peülles que
va tenir lloc el passat 3 de
setembre a la localitat de
Tartareu.
Els organitzadors van fer
l’acte de la donació i una
visita a les instal·lacions
del taller de l’entitat a la
ciutat de Balaguer, el passat
dimarts 6 de novembre, al
qual van assistir per part
del club Les Peülles del
Montsec, el seu president
Sr. Dani Utgé, el secretari

Lliurament dels diners a l’Estel

Sr. Josep Solé i el tresorer
el Sr. Lluís Garrofé i per
part de l’entitat l’Estel,
la seva presidenta Sra.

Mari Ángeles López i les
membres de junta directiva
la Sra. Maria Pilar Calvo i la
Sra. Susanna Caba.

200 atletes van participar a
la 37ena edició de la Cursa
del Sant Crist de Balaguer

Cursa del Sant Crist

Diego Cardozo i
Rosamari Carulla es
van imposar en la
prova dels 10 quilòmetres
Els Runners Balaguer
van organitzar amb èxit
una nova edició de la
C u rsa Popu l ar Sant
Crist de Balaguer, prova
puntuable per a la Lliga
Ponent Eurosomni en les
seves dos distàncies, els 5
i els 10 kilòmetres. Amb 37
anys d’història a les seves
espatlles, la cita és ja tot
un clàssic del calendari
lleidatà. Enguany ha
aplegat 200 participants
(140 a la prova llarga i 60
a la curta), els més ràpids
dels quals han estat, en
els 10 kilòmetres, Diego
Cardozo i Rosamari
Carulla, i en els 5, Martí
Sabater i Anna Bové.
A la prova llarga,

Diego Cardozo (Pedala.
cat) s’ha imposat en
homes amb un crono de
33.47, seguit d’Antoni
Carulla, del club amfitrió,
els Runners Balaguer,
que ha estat segon amb
34.02. Tercer ha entrat
Marc Castan (CA Oroel
Jaca).
En dones, el triomf
ha estat per a la vigent
campiona de la Lliga
Po n e n t E u r o s o m n i i
aspirant a revalidar el
títol, Rosamari Carulla
(Logiesport-La Guineu),
amb un temps de 40.28,
pel davant de Noemí
Aumedes (Logiesport),
segona amb 45.57, i de Eva
Nogués (Boutique Infantil
Balaguer), tercera amb
47.48.
Pe l q u e f a a l s 5
kilòmetres, en homes
Martí Sabater
ha
demostrat que segueix
en ratxa sumant un nou
triomf amb un temps de
16.47.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus.
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

El joc de l’Oca

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

Encapçalava la darrera
col·laboració al Groc amb
una pregunta, i el tancava amb una opinió meva,
comuna amb la de molta
gent. Avui ja sabem més
coses, per donar satisfacció a les dos Catalunyes
en que ens han dividit. Per
una, tot ha estat un somni malmès convertit en
un malson, i de culpables
se’n trobarà mil. Per l’altra
banda, s’opinava que ja
n’hi havia prou de xivarri i
confusió, i era hora d’acabar-ho. I s’ha fet de manera
contundent. Potser massa,
però no es podrà dir que no
estaven advertits moltes
vegades. Per tant s’arriba
a la conclusió que potser
ho buscaven. Molt desagradable si que n’és i marcarà uns temps que han de

portar canvis a la política
autonòmica. La premsa ha
donat tota classe d’informacions, i persones amb
un equilibrat judici han dit
i escrit “coses” que els polítics s’ho han passat per
l’entrecuix. És lògic, massa
anys convertint la paraula
amb ofensa, un menyspreu
a tot el que no fos català. El “Espanya ens roba”,
repetit, mati i tarda i nit.
Aquest darrer president
que no sap maniobrar i és
un total arrauxat. Que ja es
veié lloat i magnificat i potser una imatge messiànica
en algun lloc o església a
l’haver aconseguit la independència. Somni dels
somnis. Res de res s’ha
aconseguit. D’aquí a un
temps, curt o llarg el faran
comparèixer davant de la

2018: un any nou d’optimisme

Josep Ma Castells Benabarre, impulsor d’ElMercadal.cat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Estem acabant l’any
2017, un any marcat per
certa tensió i inestabilitat
política, social, econòmica,
laboral i religiosa. Aquest
any nou que es presenta
crec que serà l’inici d'una
nova i fructífera etapa en
tots els aspectes que he citat. El 2018 és un nou any on
podem assolir noves metes
i propòsits tant en l'àmbit
personal com col·lectiu si
ens ho proposem i ens hi
impliquem des de el primer
dia.
Primerament crec que
políticament veurem l’inici
d’una nova etapa amb mecanismes per aconseguir
que no hi hagi cap cas de
corrupció, i on el ciutadà tindrà molt més protagonisme

a l’hora d’elaborar noves polítiques i projectes de ciutat
o de país. També serà l'any
de la primera modificació
de la Constitució creada el
1978, que coincidirà amb
l’elaboració o aprovació
d’un nou estatut per Catalunya. També veurem com
noves forces polítiques entraran al Parlament de Catalunya.
Socialment és previsible
que la gent s’impliqui molt
més en els temes que ens
preocupen i vulguin formar
part d’un món millor, sense
desigualtats ni discriminacions, i per aquest motiu
caldrà que es faci més activisme social i cultural, que
permetrà una gran transformació cívica i ètica si ens or-

justícia , i no per gust.
D’aquí a un temps, de
mesos o anys, ens cabrà el
consol de llegir una història escrita on ens el presentaran com l’home d’un fet
èpic, amb fugida inclosa, i
els que no hagin viscut els
dies d’avui, potser li portaran tones de llorer, malgrat
tot no crec que puguin esborrar el ridícul espantós
que ha fet i el perjudici a
nivell mundial a Catalunya.
I això si que és realitat.
Llegia l’altre dia que quan
al Quebec es va fer el plebiscit d’ésser o no independent moltes empreses van
marxar. No totes ha tornat,
i segurament altres s’han
oferit per anar-hi. Però estem parlant del Canadà,
país riquíssim i amb oportunitats a que aquí no hi
poden ser. Nosaltres som
un mocador, i ells un llençol. Ja veurem per desgràcia les conseqüències. De
l’escena d’anar al Jutjat i
poder fruir de les darreres

hores de llibertat, em vaig
ficar amb el meu admirat
Sr. Turull, que apretava el
pas per anar pel davant els
altres consellers. Agafant
si cap més protagonisme.
Fins que el Sr. Rull li va
cridar l’atenció de que no
calia anar tan ràpid. Es va
emmotllar al pas de tots,
perquè és un noi obedient.
L’ardent nacionalisme és
molt donat a presentar fets
i coses amb la seva versió
una mica llunyana de la
realitat. Però mai perd del
tot la idea de l’economia.
Aquest cop pel que va dir
un tal Lluís Salvadó (segon
a la Conselleria del Sr. Junqueras), a un altre tal, Raúl
Murcia, que per l’Octubre,
mes del referèndum. D’ésser una república i d’ésser lliures, no hi havia cap
previsió econòmica feta, ni
cap camí per tenir diners.
Aquesta conversa es té
per millor no fer-la pública.
Tot un quadre. El dimitit
conseller Santi Vila, va dei-

xar anaren una entrevista
“que mai va donar ordres
als seus departaments per
preparar la independència perquè mai va veure la
jugada!”. I ara ens surt la
Sra. Forcadell i els membres de la Mesa, per dir-nos
que la DUI va ser “simbòlica” i acaten el 155. Al cap
d’una estona, en un correu
electrònic fa un cant a la
llibertat del Parlament, falta veure si el jutge creu que
ha estat enganyat.
Al que anavem; sinó
s’havia previst de mitjans
econòmics el Sr. Junqueras la seva “República”. El
Sr. Santi Vila no va “veure
mai” la jugada. I la senyora Presidenta tan sols una
cosa “simbòlica”. A que
“codonys” van fer jugar, dividint a un poble, i perdre
dos mil dos-centes empreses al poble català?

ganitzem de forma correcta.
Serà també un any important per la reforma horària,
una iniciativa ciutadana que
impulsa canvis horaris perquè puguem gaudir de més
llibertat en la gestió del nostre temps impulsant hàbits
horaris cívics, potenciant la
igualtat entre les persones,
les nostres capacitats de
bona relació i, sobretot, la
nostra salut i benestar.
Pel que fa a l’aspecte
social, els mitjans de comunicació, xarxes socials i
altres mitjans de difusió es
faran ressò de tots temes
socials "ignorats" fins al moment. Veurem també com
les xarxes socials apostaran
per nous mètodes perquè
la gent torni a relacionar-se
presencialment (al carrer, cinema, teatre, sales d'oci...).
En l'economia podrem
observar un nou paradigma,
on el petit comerç de proxi-

mitat anirà desapareixent
de forma molt accentuada
i el creixement de les grans
empreses i multinacionals
es farà notar per tots els territoris. És probable doncs,
que a poblacions com Balaguer s'obrin nous supermercats i empreses mitjanes
i grans dedicades als sectors més avançats (sobretot sector terciari i els nous
sectors), que crearan molts
llocs de treball als països
desenvolupats. Pel que fa
als diners, és possible que
l'economia es vagi recuperant lleugerament i tothom
disposi d'uns ingressos mínims com també s'apostarà
molt més pels bitcoins, els
diners del futur.
Pel que fa als temes
laborals és previsible que
es comenci a apostar per
jornades d'un màxim de 5
hores diàries i on els treballadors podran conciliar

més bé la vida laboral amb
la familiar. Les empreses
i multinacionals seguiran
apostant per la inclusió laboral de persones amb risc
d'exclusió o que tenen alguna discapacitat.
En l'àmbit religiós podrem veure com l'església
catòlica es modernitzarà i
apostarà per la gent jove,
com han aconseguit satisfactòriament altres religions
del món.
Per aconseguir tot això
que plantejo només cal la
nostra implicació diària
amb petites accions i gests.
La filantropia no consisteix
només en donar grans fortunes o donatius als més
necessitats o dedicar tot el
dia a ajudar als demés. La
filantropia està a l'abast de
tots, i cadascú, amb el seu
granet de sorra en petits detalls amb els demés podem
fer grans transformacions.

------------------------------------------
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Segona campanya de donació de sang
a l’Escola Pia, el proper dimecres 29
El proper dimecres dia 29,
els alumnes de 2n d’ESO de
l’Escola Pia, juntament amb
el Banc de Sang i Teixits de

Catalunya, duran a terme la segona campanya de Donació de
Sang a l’escola. Els alumnes
s’encarregaran de tota l’orga-

Donació de Sang a l’Escola Pia l’any passat

nització: dels preparatius, de
la publicitat, dels detalls, i, fins
i tot, donaran instruccions als
diferents voluntaris que participaran a la donació aquell mateix dia. Cal remarcar que en
aquestes setmanes anteriors,
rebran formació per prendre
consciència de la importància
que té el fet de donar sang,
degut a la mancança que hi
ha en l’actualitat. S’espera
que la jornada sigui tot un èxit
de participació i que superi la
de l’any passat en la què els
representants del Banc de
Sang i Teixits de Catalunya van
ressaltar que havien superat
en escreix les expectatives. A
partir d’ara, aquesta iniciativa
es pretén repetir cada any.

Homenatge de la sòcia més gran del
Casal de Camarasa
Aquest passat diumenge 5
de novembre, a Camarasa,
va tenir lloc la celebració-homenatge, per part del Casal
Germanor, al soci més gran.
L’homenatjada ha estat la
senyora Josefina Amorós
Monsó, de 85 anys. L’Acte va
començar amb la celebració
d’una missa a l’Església de
Sant Miquel. A continuació
van tenir lloc els parlaments i
lliurament d’obsequis al local
del Casal Germanor. Per acabar dinar amb els assistents.

Participants a la festa d’homenatge

El Centre de l’Or del Segre,
torna a triomfar entre el
públic de Expominer

Centre de l’Or a Expominer

El Centre d’Interpretació de l’Or del Segre
participa per tercer any
consecutiu a la Fira Expominer, del 10 al 12 de
novembre és celebra al
recinte de Montjuic de
Fira de Barcelona.
Expominer, el saló de
minerals, fòssils i joieria,
ha arribat a la seva 39ª
edició amb l’objectiu de
continuar generant vendes i de difondre la mineralogia i la paleontologia
entre petits i grans, per
mantenir el lideratge en
el seu sector al sud d’Europa. Les activitats lúdiques completen el ventall
d’atractius d’aquesta fira.
En el cas del estand del
Centre d’Interpretació
de l’Or del Segre de Balaguer, ha ofert tallers de
recerca d’or amb àbac
a tots els visitants del

Un any més, la
presència del centre
a la Fira de mineria
ha permès apropar les
activitats al públic
certamen. A més, ha permès apropar al públic les
diferents activitats que
s’hi realitzen durant l’any,
les propostes adreçades
als centres educatius,
els tallers de recerca d’or
al riu Segre i el producte
turístic ‘a la recerca del
somni de Mariam’.
Pel que fa a Expominer, presenta un or colombià mai vist abans en
el mercat mineralògic, un
nou vidre preciós acabat
de descobrir a la Xina,
minerals que estan revolucionant la tecnologia.

OCI
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Arriba una nova edició del concert Pop
Gospel amb Balaguer Music al Teatre
Dissabte el Teatre Municipal acollirà la catorzena
edició d’aquest concert amb la música Pop Gospel i
que des de fa anys invita a coneguts artistes

Concert de Pop Gospel de l’any passat

Aquest dissabte dia 18
de novembre a partir de
les 7 de la tarda, i al Teatre
Municipal de la capital de
la Noguera, es celebrarà la
14 ena edició del concert
Pop Gospel amb Balaguer
Music que comptarà amb
dos convidats com són el
Marcos Martins finalista
del programa La Voz, de
l’equip de Alejandro Sanz
i en Tony Ruiz, que com
sempre celebren el seu
concert durant el mes de
novembre.
L’ ’ e s p e c t a c l e e s t à
organitzat per l’Església
Cristiana Palabra de Fe,
un espectacle de música
i llums, que mai deixa
indiferent als assistents.
Enguany l’entrada costa 3
euros i es podrà adquirir
una hora abans, el mateix

Concert de Pop Gospel de l’any passat

dia del concert a la taquilla
del Teatre.
Un any més el Concert
Pop Gospel amb Balaguer
Music oferirà un gran
espectacle musical d’alt
nivell a la nostra ciutat, on
un grup de joves musics
transmeten amb les seves
cançons la vida de Jesús i
la passió cap a ell.
Des de l’organització

ens conviden a participar i
gaudir d’aquest espectacle
del que ens comenten que
«estan tots convidats a
gaudir d’un temps on el
missatge de les cançons i
la posada en escena no els
deixaran indiferents.»
Aquest mateix dissabte
a partir de les 19 hores al
Teatre Municipal de Balaguer.
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Anuncis breus classificats
TREBALL

----------------------------------IMATGE Perruqueria
i estètica, necessita
esteticista amb ganes de formar equip.
Es garanteix màxima
discreció per les aspirants que estigueu
treballant. Trucar al:
973448313-609439880.
----------------------------------CAL PROFESSOR/A
de comptabilitat amb
el Cap o amb experiència com a formador.
Interessats trucar al:
640704532.
----------------------------------REPASSOS de llengua anglesa (Educació
Primària, ESO i Batxillerat). Raó interessats: 698383277.
------------------------------------

PROFESSORA nativa
dóna classes particulars. Classes de conversa, en grups organitzats o bé classes
particulars. Demana
informació sobre horaris, sense cap compromís. Comença ja
a aprendre l’anglès!!
Raó: 650422582.
-----------------------------------

IMMOBLES

-----------------------------------O P O R T U N I TAT
55.000 euros!! Tres cases unides a la plaça
Major de Vilanova de
la Sal, 350 m2. Ideal
per a turisme rural.
A reformar íntegrament. Raó: 639772265.
-----------------------------------

LLOGUER de pàrkings
tancats davant Col·legi
Vedruna. Informació
personalitzada al telèfon: 973450555.
------------------------------------ES LLOGA magatzem
de 30m2 i 4’5 m d’alçada
al c/ Sant Pere Màrtir, 63. També lloguem
pàrquing de línia al c/
Noguera Pallaresa. Raó:
973447752-639920281.
--------------------------------------VENTA XALET unifamiliar amb parcel·la
urbanitzada de 2.300
m2, amb tots els serveis. Excel·lent situació, a distància còmoda des de Balaguer. De
particular a particular.
Informació personalitzada. Raó: 679212459.
--------------------------------------

VENC pis 3 hab. a Països Catalans. Raó:
973446011-629725009.
------------------------------------

VARIS

-----------------------------------V E N TA d e l l e n y a .
Repartiment a domicili. Raó: 677559592677559593 (Miquel
Garrofé).
-----------------------------------VOLS AJUDAR AL
TEU POBLE? Fes-te
voluntari/a de Protecció Civil. Busquem
voluntaris/es, disposats/es a cedir part
del seu temps a Balaguer. Interessats
trucar als telèfons:
625340340/677883694.
------------------------------------

COMPRO: monedes,
bitllets, segells, joguines antigues, rellotges
de totes les marques,
àlbums de cromos,
postals, fotografies
antigues, còmics, llibres antics, plomes
estilogràfiques, nines
Nancy, scalextrics,
coberteries de plata i antiguitats. Raó:
676803205.
--------------------------------------------------------------------Interessats en posar
anuncis en aquesta
secció, us podeu informar a les nostres
oficines al c/ Sant Lluís, 36-38 entresol, al
telèfon 973448273 o bé
al nostre web: www.
revistagroc.com
------------------------------------
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Farmàcies

Telèfons útils
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
--------------------------------------------------------------------------

ÀGER
F. JOSA

973455286

------------------------------------------------------------------ALGERRI
GÁLLEGO-REÑÉ

973426189

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

ARRIBADES

BALAGUER
06.58 (1)
08.18 (5)
08.23 (4)
10.08 (1)
11.18 (2)
12.08 (7)
14.08 (9)
16.23 (12)
16.38 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.38 (8)
20.03 (4)
20.08 (5)
20.38 (3)
21.43 (7)
21.58 (2)
22.28 (6)

LLEIDA
07.25
08.45
08.50
10.35
11.45
12.35
14.35
16.50
17.05
18.25
18.35
20.05
20.30
20.35
21.05
22.10
22.25
22.55

BALAGUER
05.52 (4)
08.25 (1)
11.20 (2)
15.32 (9)
17.32 (12)
17.57 (10)
19.52 (11)

LA POBLA
07.00
09.33
12.28
16.40
18.40
19.05
21.00

SORTIDES

ARRIBADES

LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.50 (1)
09.05 (1)
10.45 (2)
11.10 (7)
13.05 (1)
15.05 (9)
17.05 (12)
17.30 (10)
19.05 (5)
19.25 (11)
21.05 (7)
21.15 (2)

BALAGUER
05.52
06.47
08.25
09.32
11.20
11.37
13.32
15.32
17.32
17.57
19.32
19.52
21.32
21.42

LA POBLA
07.13 (4)
10.08 (2)
13.00 (9)
15.15 (12)
15.30 (4)
19.00 (5)
19.30 (3)
21.20 (6)

BALAGUER
08.23
11.18
14.08
16.23
16.38
20.08
20.38
22.28

973424151

LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

------------------------------------------------------------------MONTGAI
EVA CAMPIÑEZ

973430358

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

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

OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

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

973438136

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

Horari d’autobusos

VALLFOGONA DE BALAGUER
973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 16 de novembre
a les 8 de la tarda del 23 de novembre
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 23 de novembre
a les 8 de la tarda del 30 de novembre
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 30 de novembre
a les 8 de la tarda del 7 de desembre
CLAVER

DEMANI’NS
PRESSUPOST

SORTIDES

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

AIGUABELLA ALENTA, G.

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

Horari de trens
Lleida-Balaguer-La Pobla de Segur

SORT.
06.10
07.55
19.55
20.23
20.25
06.10
06.50
07.50
12.00
14.00
19.30
06.30
07.15
07.40
07.45
07.48
07.55
08.00
09.10
09.15
09.53
10.45
10.50
12.00
13.10
14.45
15.18
15.23
17.30
17.53
18.00
19.10
09.20
16.50
12.00
13.35

DESTINACIÓ
BARCELONA
“
“
“
“
TÀRREGA
“
“
“
“
“
LLEIDA
“
“
“
“
“
“
“
”
”
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
SEU D’URGELL
“
ALBESA
SOLSONA

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
dl. a dv.
dissabte
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
ds. mercat
dl., dm., dj., dv.

SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
09.20
PONTS
diari
13.35
“
dl. a dv.
16.50
“
diari
19.10		 “
dl. a dv.
14.20
ESTERRI D’ÀNEU
dl. a dv.
19.10
“
dissabte
20.40
“
dl. a dv.+dg.
13.17
AGRAMUNT
dl. a ds.
19.17
“
dl. a dv.
07.20
ÀGER
dl. a ds.
14.00
“
dissabte
14.20
“
dl. a dv.
19.10
“
dissabte
20.40
“
dl. a dv. + dg
08.25
ALMENAR
dl. a dv. feiners
12.45
“
dissabtes
14.45
“
dl. a dv. feiners
SORT.
LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
07.00
de dilluns a divendres
08.00
de dilluns a divendres
08.45
diari
08.50
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
13.45
de dilluns a divendres
14.10
de dilluns a divendres
15.00
de dilluns a divendres
16.15
diari
18.30
de dilluns a dissabte
18.35
dissabte
20.00
de dilluns a divendres + diumenge
20.05
de dilluns a divendres + diumenge

* Els horaris de trens i bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris
a les seves respectives webs: www.alsa.es i www.fgc.cat. Actualitzat el 27/07/2017.
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