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 El 26 d’octubre del 2017 es va fer el lliurament d’ajudes 
a la recerca en ictus i lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i Balears, en un acte conduït per Helena 
Garcia Melero i Ramon Pellicer. La Fundació La Marató de 
TV3 va premiar 37 equips de recerca que aportaran avenços 
tangibles en la prevenció, el tractament i la rehabilitació.
Enguany, la Marató va destinada a les malalties infeccioses. 
Però que són aquestes malalties?
 Les malalties infeccioses són la causa d’1 de cada 3 
morts al món i són un problema important de salut pública. 
Estan causades per microorganismes patògens (bacteris, 
virus, fongs i protozous) que entren al cos i es multipliquen 
fins que produeixen la malaltia.
 Cada microorganisme s’instal·la i prolifera en un lloc 
diferent del cos humà, depenent de la seva via d’entrada 
i característiques. Les persones que porten pròtesis 
ortopèdiques o vàlvules cardíaques o neurològiques tenen 
un risc afegit de tenir infeccions oportunistes en aquests 
dispositius permanents.
 La majoria de malalties infeccioses es transmeten d’uns 
individus als altres i poden afectar qualsevol persona.
 Tothom tindrà unes quantes infeccions al llarg de la 
seva vida. La majoria són lleus, però algunes són molt 
greus i poden portar a la mort de manera ràpida.
 Les infeccions comunitàries freqüents, són les 
infeccions que normalment es curen sense problemes 
però, segons l’edat i l’estat de salut previ del malalt, 
també poden complicar-se molt i provocar la mort. Inclou 
malalties com la pneumònia, la grip, la gastroenteritis o 
les infeccions urinàries.
 Les Infeccions comunitàries greus o d’especial risc de 
contagi són malalties més greus i amb un potencial perill 
de contagi que pot afectar la comunitat. En aquest grup hi 
ha infeccions com la meningitis, la tuberculosi, l’hepatitis, 
la infecció pel VIH o les malalties de transmissió sexual.
 De cara al futur, la recerca encara té molts reptes 
importants: s’han de trobar noves eines de diagnòstic 
ràpid que permetin fer un tractament immediat, s’han 
de descobrir nous antibiòtics capaços de combatre els 
bacteris resistents, s’han d’aconseguir noves vacunes...
Tot el que calgui per poder curar un grup de malalties que 
afecten tothom.
 Balaguer i comarca es sumaran un any més amb 
diferents iniciatives per fer una gran recol·lecta de diners a 
favor de la Marató i aportar el seu granet d’arena en l’ajuda 
a la investigació sobre aquesta malaltia.

La Marató 2017

La família López Escolà Coromines
davant la impossibilitat de donar les gràcies en persona a tots els que ens vau acompanyar en el dol

per la pèrdua de la  nostra estimada

Maria Teresa Escolà Coromines
(A.C.S.)

volem agraïr molt sincerament les mostres de condolença i suport rebudes amb motiu del seu traspàs,
a tots els familiars, amics i coneguts que heu estat al nostre costat.

Moltes gràcies.

Balaguer, novembre de 2017
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 L’Ajuntament ha ar-
ribat a un acord amb els 
propietaris d’un solar a 
l’Avinguda Països Ca-
talans, cantonada amb 
el carrer la Plana, per 
condicionar-hi una nova 
zona d’aparcament, se-
guint un model que es 
porta aplicant des de fa 
uns anys.
 Les  tasques  van 
començar la setmana 
passada, quan després 
de l’acord amb els pro-
pietaris, es va iniciar el 
sanejament de l’espai, 
i l’anivellament del ter-
reny.
 Com en la resta d’es-
pais de la ciutat que han 
estat habilitats seguint 
aquesta fórmula, l’ajun-
tament lloga el terreny al 
propietari per un import 
similar a la quota de l’IBI 

L’Ajuntament habilitarà un 
altre pàrquing gratuït a
l’Avinguda Països Catalans

Solar a l’Avinguda dels Països Catalans

Les tasques
d’anivellament del 
terreny ja van
començat la passada 
setmana

Ajuntament i Consell presenten una 
campanya pro joguines no sexistes

 L’ajuntament de Balaguer 
i el Consell Comarcal de 
la Noguera han presentat 
una Campanya a favor 
de la igualtat de gènere, 
focalitzada en la tria de les 
joguines que es regalaran les 
properes festes de Nadal. 
 Les cr iatures quan 
neixen no tenen integrades 
les diferències d’allò que 
està considerat femení o 
masculí. És la societat que 
dia a dia envia missatges 
que finalment, i a base de 
repetició, la canalla acaben 
interioritzant, validant i per 
tant normalitzant. Aquets 
missatges condicionen les 
eleccions com poden ser, 
la roba, els esports que 
practiquen, les joguines, 
però també les aspiracions 
professionals així com la 

manera d’actuar i d’expressar-
se. Són com Són? o com la 
societat els  diu que haurien 
de ser? Els jocs i les joguines 
són el mitjà pel qual els més 
petits i petites experimenten 
mitjançant el joc simbòlic 
diferents rols socials.
 Amb la campanya que 
té per lema «No som roses 
ni blaus, som nens i nenes i 
volem jugar a tot» es pretén 
que siguem conscients 
de la importància de les 
joguines en la infantesa, amb 
l’objectiu de trencar amb els 
estereotips de gènere.
 Amb la participació de 
l’Ajuntament de Balaguer 
i el Consell Comarcal de 
La Noguera, la campanya 
constarà de dos àmbits 
d’actuació.
 El primer va adreçat a la 

Presentació de la campanya

que aquest ha de pagar, i 
és el mateix ajuntament 
qui es fa càrrec de l’ade-
quació de l’espai.
 El propietari conser-
va el drets sobre el ter-
reny, amb la possibilitat 
de recuperar-lo per altres 
coses a mitjà o llarg ter-
mini. 
 Amb aquest  nou 
aparcament, ja seran 
cinc els espais habilitats 
per aparcament arreu 
de la ciutat, en zones on 
mancava aquests espais 
per aquest ús.

població, i consistirà en el 
repartiment d’un flyer, que es 
posarà a les agendes escolars 
des de les llars d’infants fins 
a 6e primària, es penjaran 
a més cartells a escoles, 
botigues de joguines, etc. i 
s’emetrà una falca de ràdio. 
L’objectiu és que la població 
interioritzi el màxim possible 
el missatge de la campanya, 
de cara a dur a terme les 
futures compres.
 El segon dels àmbits de 
la campanya es desplegarà 
a partir de la setmana 
següent, i anirà adreçat al 
comerç de Balaguer, amb 
un taller adreçat a aquest 
sector per, entre altres, fer 
prendre consciencia de la 
importància de la igualtat de 
gènere en el tracte al client i 
les oportunitats que genera.
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 Aquest taller adreçat 
al sector comercial i dins 
la campanya «No som 
roses ni blaus som nens 
i nenes i volem jugar a 
tot» l’Ajuntament de Ba-
laguer, oferirà el proper 
13 de desembre de 15 h a 
17 h al CEI (Centre d’em-
preses innovadores).
 Un taller dirigit al 
comerç que pretén em-
poderar el sector del 
comerç per afrontar el 
canvi des dels seus pro-
pis recursos, fortaleses 
i habilitats i prendre 
consciència de quins 
elements ens impedei-
xen apropar-nos al canvi; 
mostrar com utilitzar 

Taller per al sector comercial 
de Balaguer per millorar i 
afrontar els canvis actuals

El curs s’impartirà al CEI

El 2 de desembre, el centre històric 
acull una nova edició de Santa Llúcia

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

regals, ornaments, arbres 
i flors de Nadal, figuretes 
del pessebre, soques ... 
fins a diferents productes 
gastronòmics de proximitat 
com torrons, cava, embotis, 
melmelades ... per tal d’anar 
preparant aquestes festes 
tan especials.
 Durant la Fira s’han 
preparat vàries activitats 
paral·leles a part de les 
p a r a d e t e s ,  l a  m o s t r a 
d’aviram i d’antics oficis. 
Una d’aquestes activitats 

Mercat de Santa Llúcia

el màrqueting per no 
només destacar el valor 
diferencial de l’oferta, 
sinó per situar al client 
en el centre i que senti 
que es reconeix la seva 
individualitat; prendre 
consciencia de la im-
portància de la igualtat 
de gènere en el tracte al 
client i les oportunitats 
que genera i aprendre 
d’exemples reals d’es-
tratègies d’igualtat en el 
sector comerç.
 Facilitar una nova 
visió/perspectiva partint 
del punt on es troba ara 
la persona  comerciant, 
aplicant les noves eines 
de treball apreses.

amb més història  és la 
t r a d i c i o n a l  O p e r a c i ó 
Moneda a càrrec de Mà 
Oberta durant tot el mati, 
per tal de recollir monedes al 
Passatge Gaspar de Portolà, 
per als més necessitats.
 A la Plaça del  Pou 
s’instal·larà un escenari, 
on hi tindran lloc diferents 
actuacions. Al migdia, 
els alumnes de l’Escola 
Municipal de Música farn 
una cantada de nadales.
 Per la tarda, a les 17 h, 
tindrà lloc un espectacle 
itinerant a càrrec de la 
companyia Rovell d’Ou, 
recorrent la fira i acabant a 
la plaça del Pou per explicar 
un conte nadalenc. A les 
18.45 h arribarà el Patge 
Reial per recollir les cartes 
dels més petits. També, 
l ’Escola  Ermengol  ha 
preparat diferents tallers 
de  car icatures ,  cares 
pintades, dibuix nadalenc, 
en diferents franges durant 
tot el dia.
 L’horari serà de 9.30h a 
20.30h ininterrompudament.

Cartell del Mercat de Santa Llúcia

Balaguer dóna el tret de 
sortida a les festes de 
Nadal amb el tradicional 
Mercat de Santa Llúcia 
aquest dissabte
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 L’Àrea de Serveis 
Socials del Consell Co-
marcal de la Noguera, a 
través del Pla d’Inclusió 
Social i el Projecte Àgape 
Aliments Solidaris de 
la Noguera, ha organit-
zat per primera vega-
da aquest any el Curs 
d’Aprofitament Alimen-
tari destinat a 40 famílies 
receptores d’aliments 
que vénen derivades dels 
Serveis Socials.
 E l  c u r s  e s 
desenvolupa en dos 
sessions. La primera 
sessió consta de dos 
parts :  a  la  pr imera 
tècnics d’Àgape i del 
PLIS i el director de 
Caritas Parroquial de 
Balaguer, van explicar 
el Projecte Àgape, en 
què consisteix i com 
funciona, i van parlar 

Curs d’aprofitament alimentari 
per a 40 famílies receptores 
d’aliments

Curs d’aprofitament alimentari

Un nutricionista
explica els hàbits 
d’alimentació
saludable i la seva 
conservació 

El Domund d’enguany destinat a un 
menjador escolar de Venenzuela
 El projecte del Domund 
d’aquest any  de l’Escola 
Vedruna Balaguer ha anat 
dedicat a recaptar diners 
pel Proyecto Bella Vista 
Venezuela, de la Fundació 
VIC. Es tracta d’un menjador 
escolar que acull 160 nens 
i nenes procedents d’una 
zona amb greu dèficit 
d’aliments. Aquest projecte 
va començar el curs 2003-
2004 i  s ’ha mantingut 
fins als nostres dies. En 
l’actualitat es troben en 
una situació molt delicada i 
necessiten ajuda urgent per 
tirar endavant.
  Els dies 18, 19 i 20 
del passat mes d’octubre 
tingué lloc l’esperat festival 
que portava  el títol de 
Vedruna Escape, i que, com 
és costum, és organitzat  
per 1r de Batxillerat. Les 
actuacions van anar a 
càrrec dels alumnes de 
l’escola, des de 4t d’EP fins 

a 2n de Batxillerat. Atesa la 
gran assistència de públic 
el dia 19 es van fer dues 
representacions. Una, al 
vespre; i l’altra, a la nit. 
En totes hi va haver un ple 
absolut en la sala d’actes 
de l’escola. Aquella mateixa 
setmana un periodista 
v e n e ç o l à  r e s i d e n t  a 
Sabadell oferí un seguit 

Centre Vedruna de Balaguer

Domund

sobre els conceptes 
d’aprofitament i malba-
ratament alimentaris, i 
també dels supermercats 
i dels productes que s’hi 
venen.
 I  e n  l a  s e g o n a 
part, un nutricionista 
va explicar la piràmide 
nutricional, els hàbits 
d’alimentació saludable, 
l ’ e m m a g a t z e m a t g e 
i  c o n s e r v a c i ó  d e l s 
aliments i la diferència 
entre data de caducitat 
i  d a t a  d e  c o n s u m 
preferent.

de xerrades als alumnes 
per explicar la situació 
dramàtica en què es troba 
aquest país de l’Amèrica 
llatina. Com a cloenda 
dels actes programats, 
el dia 23 d’octubre, els 
nivells educatius del  cicle 
superior d’EP,  d’ESO i de 
Batxillerat van assistir a  
una eucaristia, en la qual 
el grup musical de l’escola 
va acompanyar els diferents 
cants. 
 El total de la recaptació 
d’enguany arriba a, per 
una banda, 1.417,77 euros, 
provinents de la postulació, 
i  que es ll iuraran a la 
Parròquia, per a la campanya 
general  del  DOMUND 
del  bisbat  d’Urgel l ;  i , 
per l’altra, 6.315 euros, 
quantitat corresponent a 
les entrades del festival, la 
qual s’atorgarà al Proyecto 
Bella Vista Venezuela  

Els fills d’ANTONIO RODÉS SOLÀ
volem donar les gràcies a l’Hospital Hestia 

de Balaguer per haver cuidat del
nostre pare i padrí. I també, sobretot a la 
nostra filla i neta Annabel que l’ha cuidat 

fins als últims dies de la seva vida.
T’estimarem sempre pare, padrí dels teus 

fills i nets.
La teva filla Lourdes
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Conveni entre la Caixa i Càritas de
suport als ajuts escolars de Balaguer

 L’Obra Social «la Caixa» i 
Càritas Urgell van signar un 
conveni de col·laboració el 
passat 14 de novembre, amb 
l’objectiu de donar major su-
port als ajuts escolars que ofe-
reix Càritas Urgell als infants 
en el Centre d’Activitats de 
Balaguer. El conveni suposa 
una col·laboració per part de 
l’Obra Social «la Caixa» de 
8.000 euros en aquest curs 
escolar.
 Càritas Urgell en el 
seu Centre de Balaguer ha 
donat suport a 177 infants 
a Balaguer, sobretot en 
l’ajut de compra de llibres i 
estris escolars, en 7 escoles 
diferents l’any 2016, així com 
ajuts en beques de menjador.
 L’import dels ajuts que es 
van donar des de Càritas als 
escolars va superar els 33.000 Ajudes de reforç escolar

8.000 euros en aquest curs escolar 2017-2018 per 
suport als ajuts escolars que ofereix Càritas Urgell 
en el Centre d’Activitats de Balaguer

Signatura del conveni

euros. 
 Balaguer és la població 
en la que, juntament amb 
La Seu d’Urgell, els infants 
requereixen més suport en 
ajuts escolars. Tot i que el 
nombre d’infants atesos ha 
disminuït en el darrer any, la 
quantitat dedicada als ajuts 
ha augmentat.
 Geremi Camí, director 
banca d’Institucions de 

CaixaBank a Lleida va 
destacar que «per l’Obra 
Social «la Caixa», estar al 
costat de les persones quan 
més ho necessiten és el 
reflex de la tasca «que fem 
cada dia. Per això donem 
suport a iniciatives socials per 
ajudar a superar situacions 
difícils, amb especial atenció 
a les persones que viuen en 
situació de pobresa».
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Arriba la 21ena Fira d’Àger amb una 
interessant programació cultural

 El proper diumenge 10 
de desembre, Àger reviurà 
una nova edició, la 21ena 
Fira artesanal.
 Des de fa anys, des de 
l’organització ha apostat 
per fer altres actes previs a 
la mateixa fira.
 Els actes festius co-
mençaran el divendres 8 al 
local social amb la presen-
tació del llibre: “El substrat 
geològic del poble d’Àger. 
Àger sense cases” de Joan 
Rossell a partir de les 12 

del migdia. En acabar es 
realitzarà l’itinerari temàtic 
guiat pel poble d’Àger.
 El mateix divendres 8, 
a partir de les 8 del ves-
pre hi haurà el concert 
Renaldo&Clara. Es poden 

Muchacho & Los Sobrinos

comprar les entrades an-
ticipades a 12 euros al Cal 
Art, Cal Negre, Casa Xalets, 
Forn Mauri, Lo Torres i Servi 
Martí. Una hora abans es 
podran comprar a taquilla 
al preu de 15 euros. El local 
social també acollirà la ex-
posició Dixit de fotografia 
amb imatges dels concerts 
de Maria Carme Montero.
 Els actes continuaran el 
dissabte 9 al mateix local 
social a partit de les 6 de la 
tarda, amb la Vetllada Po-
ètica: Porcellada conduïda 
per Carles Sanuy. A mitjanit 
arribarà la Nit Rumbera 
amb DJ Rumbero i el gran 
concert amb Muchacho & 
Los sobrinos amb entrada 
lliure a càrrec del Jovent 
d’Àger.

Renaldo & Clara

Es presentarà el llibre 
“El substrat geològic del 
poble d’Àger. Àger sense 
cases” de Joan Rossell 
el 8 de desembre

 La Fira propiament 
dita arribarà el diumenge 
10 de desembre a partir 
de les 10 del matí, amb 
més d’un centenar de 
parades que oferiran 
aquells productes ar-
tesans i de proximitat, 
alimentaris, de regal, 
manualitats, etc.
 A les 11 del matí es 
farà la inauguració ofici-
al de la fira i a partir de 
les 12,30 hores s’inau-
gurarà la exposició Pren 
vida, amb l’espectacle 

Un cercavila infantil recorrerà 
tot el recinte de la Fira a
partir de les 12,30 hores

Fira d’Àger

Els nens i nenes estan 
convidats a
participar-hi i poder 
portar capgrossos i 
altres elements

“El Despertar”. Tota la 
mainada està convidada 
a participar d’una cer-
cavila per la Fira d’Àger. 
Podran dur capsgrossos 
i altres elements d’imat-
geria.
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Els oficis antics tornaran a ser els
protagonistes de la 21ena Fira d’Àger

 Com ja és habitual a la 
Fira d’Àger, durant tot el 
matí hi haurà la tradicional 
demostració d’Oficis An-
tics.
 Aquesta és una de les 
activitats més concorre-
gudes pels visitants, que 
enguany podran gaudir de 
les demostracions d’un for-
jador, un picapedrer, un rajo-
ler, un baster, un ferrador, un 
tallador de fusta artística, 
un escloper, un retaulista i 
dauradora, una filadora, un 

cisteller, un cadiraire i un 
matalasser.
 També es faran diferents 
tallers participatius com és 
ara un de teixit primitiu, un 
de talla de fusta i un taller 
d’enquadernació.

Col·legiata de Sant Pere d’Àger

 Durant tot el matí es po-
drà fer la visita a la tradicio-
nal Farmàcia Montardit, tot 
fent un viatge en el temps.
 Durant tot el diumenge 
al matí, de 11 a 14 hores, 
i els dies previs a la Fira, 
el 6 , 8 i 9 de desembre de 
11,30 a 1,30 hores es faran 
les visites guiades a la col-
legiata de Sant Pere d’Àger, 
mentre que el diumenge al 
matí es farà una jornada de 
portes obertes per tal de 
poder visitar aquesta joia 
arquitectònica de la Vall 
d’Ager.
 Els dies 6, 8 i 9 l’entrada 
a la col·legiata de Sant Pere 
serà d’acord amb la tarifa 
vigent i el dia de la Fira l’en-
trada serà gratuïta.

Oficis antics

Durant el matí del
diumenge 10 de
desembre es farà la
Jornada de Portes
Obertes a la col·legiata

 El proper 8 de desem-
bre, Os de Balaguer aco-
llirà la vuitena edició de 
la Fira de les Aspres-Fira 
de la Suca organitzada 
per l’Associació d’Empre-
saris i Comerciants de la 
Noguera Alta, des de les 
9 del mati fins a les 2 de 
la tarda.
 Els actes començaran 
amb un esmorzar tradici-
onal gratuït per  a tothom, 
amb pa torrat, oli i mel 
tot recuperant una vella 
tradició.

Os de Balaguer acull la 8ena 
Fira de les Aspres el proper 
divendres 8 de desembre

Fira de les Aspres

 A la fira hi trobarem, 
oli, torrons, embotits, 
artesania, licors, vins, vells 
oficis, tot de productes 
artesans i de proximitat.
 Durant la fira, els més 
petits podran gaudir de 
jocs i de passejades amb 
ponis.
 També els visitants 
a la Fira, podran visitar 
el Castell Medieval i el 
Museu de Campanes de 
Catalunya, que oferiran 
una jornada de portes 
obertes.
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  Les accions que de-
senvoluparan cada un 
dels cinc socis es poden 
agrupar en: accions con-
juntes i accions pròpies. 
 Les accions conjun-
tes que durà a terme el 
Parc Astronòmic Mont-
sec seran: coordinació de 
la realització de l’anàlisi i 
seguiment de l’estat ac-
tual de la foscor natural 
de tot el Pirineu i entorn 
i la seva afectació a la 
biodiversitat. 
 Com a acció conjunta 
final està previst que el 
territori Montsec aculli i 
organitzi el Congrés Ar-
tificial Light 2020 (ALAN 
2020). Es tracta del con-
grés multidisciplinar més 
important del món en 
matèria de contaminació 
lumínica i medi nocturn.
 Les accions pròpies 
seran:
-Renovació de la Certifi-
cació Starlight, període 
2017-2021 i l’obtenció 

Accions conjuntes i pròpies en 
la execució del projecte

Parc Astronòmic Montsec

Nova exposició
permanent interactiva 
al Centre d’Observació 
de l’Univers (COU)

600.000 euros de fons europeus per el 
projecte de cooperació “Pirineus, la Nuit”

 Concepció Cañadell, 
presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Carlos Garcia, conseller 
comarcal de l ’àrea de 
promoció  econòmica , 
Salvador Ribas, director 
científic del Parc Astronòmic 
Montsec i Josep Vilajoliu, 
responsable de gestió del 
Centre d’Observació de 
l’Univers, han informat que 
el Consell Comarcal de la 
Noguera, mitjançant el Parc 
Astronòmic Montsec, és 
un dels cinc socis que van 
presentar el projecte de 
cooperació transfronterera 
“Pirineus, la nuit” a la 
segona convocatòria del 
Programa de cooperació 
Intereg-Poctefa de la Unió 
Europea.
 El projecte “Pirineus, 
la nuit” pretén millorar la 
qualitat dels ecosistemes 

fronterers, a banda i banda 
dels Pirineus, mitjançant 
una estratègia per a la 
protecció i millora de la 
qualitat de la foscor natural 
nocturna, que a més serveixi 
de referència per a altres 
zones que vulguin encarar 
la mateixa problemàtica.
 Els altres socis del 
projecte són: dos empreses 
publ iques del  Govern 
de Navarra: Navarra de 
Infraestructuras de Cultura, 
Deporte i Ocio (NICDO), 
mitjançant el Planetari 
de Pamplona i Gestión 
Ambiental de Navarra (GAN). 
Com a socis francesos hi ha 
l’Observatori Astronòmic del 
Pic du Midi i l’associació 
astronòmica A Ciel Ouvert 
(ACO).
 El projecte s’executarà 
durant els anys 2018, 2019 
i 2020 amb un pressupost 

Foto de la presentació

inicial de la Certificació 
Internacional Dark Sky 
(IDA). El Montsec serà 
el primer territori que 
obtindrà les dos certifi-
cacions internacionals 
de reconeixement de la 
qualitat de cel fosc.
-Nova exposició perma-
nent interactiva al Centre 
d’Observació de l’Univers 
(COU) sobre astronomia 
i cel fosc.
-Senyalització viària a les 
entrades de la zona del 
Montsec informativa de 
les Certificacions Star-
light i IDA.
-Adequació de tres mira-
dors astronòmics vincu-
lats a monuments mega-
lítics en indrets de la zona 
del Montsec.

de 4.150.000 euros i una 
s u b v e n c i ó  a p r o v a d a 
2.695.000 euros. 
 Les actuacions que 
corresponen al Consell 
Comarcal de la Noguera/
Parc Astronòmic Montsec, 
tenen un pressupost de 
875.000 euros, amb  una 
subvenció de 569.000 euros. 
La resta de 306.000 euros està 
previst que es completin amb 
aportacions del Departament 
d’Empresa i Ocupació, de la 
Diputació de Lleida i amb 
fons propis del Consell 
Comarcal.
 Els responsables del 
Consell Comarcal de la 
Noguera destaquen el nivell 
de qualitat i de reconeixement  
internacional a què ha arribat 
el Parc Astronòmic Montsec, 
fet que significa un impuls 
important per al sector 
turístic.
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Menàrguens va acollir la segona edició 
de la Festa dels Infants de la Noguera

 El dissabte 18 de no-
vembre, l’escola Joan Ros 
Porta de Menàrguens va 
col·laborar  amb la Marató 
de TV3, juntament amb 
l’Associació de dones «La 
Clau».
 Els alumnes de P-3 a 
1r van explicar un conte 
i de 2n a 5è van recitar 

unes frases cèlebres de: 
Nelson Mandela, Malala 
Yousafzai, entre altres.
 Per acabar van cantar 
i ballar la cançó “Les nits 
no moren mai” de Doctor 
Prats. També hi va haver 
una xocolatada solidària 
en la que van recaptar 184 
euros.

Acte escolar per la Marató a la 
localitat de Menàrguens

Acte per la Marató de TV3

Festa dels Infants

Organitzada per l’Àrea de Serveis Socials del
Consell Comarcal de la Noguera a través del Pla 
d’Inclusió Social amb el suport de l’Ajuntament

 L’ À r e a  d e  S e r v e i s 
S o c i a l s  d e l  C o n s e l l 
Comarcal de la Noguera 
a través del Pla d’Inclusió 
Social ha organitzat per 
segona vegada aquest 
any la Festa dels Infants, 
aquesta vegada al municipi 
de Menàrguens i amb el 
suport del seu Ajuntament i 
l’Ampa de l’Escola Joan Ros 
Porta. 
 La Festa dels Infants 
és una trobada familiar i 
es va celebrar el passat 
diumenge 19 de novembre 
de 10.30h a 13.30h, a la Sala 
Joan Baptista Xuriguera 
que va obrir les seves portes 
als infants dels municipis 
de Menàrguens i la Zer el 
Jonc amb Camarasa i la 
Ràpita, Térmens, Albesa i 
Torrelameu d’edats entre 3 
i 12 anys.
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 El passat dissabte,  dia 
25 de novembre, repre-
sentants de la comunitat 
educativa dels dos centres 
escolars es van traslla-
dar fins al Museu Agbar 
de Cornellà de Llobregat 
on se’ls va fer entrega 
d’aquest distintiu que les 
reconeix com a membres 
del programa d’escoles 
Verdes.
 El programa Escoles 
Verdes sorgeix com un 
compromís per donar 
suport a tots els centres 
educatius de Catalunya 
que volen innovar, incloure, 
avançar, sistematitzar 
i  organitzar accions 
educatives que tinguin la 
finalitat d’afrontar, des de 
l’educació, els nous reptes 
i valors de la sostenibilitat.
 Objectius que es 

L’Escola Mont-roig i Gaspar de 
Portolà de Balaguer reben el 
distintiu d’Escoles Verdes

Escoles Verdes

Van rebre el distintiu 
el passat dissabte 25 
de novembre al Museu 
Agbar de Cornellà de 
Llobregat

Els actes de Balaguer per la Marató 
2017 es faran al Passeig de l’Estació

 El 17 de desembre la 
ciutat celebra una gran 
festa solidària al passeig 
de l’Estació, concentrant 
totes les accions en aquest 
fascinant espai. 
 Les associacions de la 
ciutat, juntament amb una 
comissió creada per diferents 

col·lectius i la regidoria de 
festes de l’Ajuntament de 
Balaguer, han aconseguit un 
any més confeccionar un gran 
programa amb unes quaranta 
activitats que s’aniran 
realitzant al llarg del mes de 
desembre i culminaran el 
dia de la Marató amb la gran 

Inflables pels més petits

Bombers amb la Marató

plantegen: Ajudar les 
escoles a incorporar els 
valors de l’educació per 
a la sostenibilitat en tots 
els àmbits de la seva vida 
diària (currículum, gestió, 
relacions amb l’entorn, 
etc.).  
 P r o m o u r e  l a 
participació i la implicació 
activa de la comunitat 
educativa en la millora 
del seu entorn. Afavorir 
l’intercanvi entre els 
centres que comparteixen 
uns mateixos objectius.

festa Balaguer per la marató 
al Teatre Municipal.
 L’ A s s o c i a c i ó  d e 
Comerciants hi col·labora 
activament i continuen 
organitzant des de fa 7 anys 
un concurs d’ornamentació 
d’arbres de Nadal amb 
les diferents escoles i una 
xocolata popular en benefici 
de la Marató a càrrec de la 
nova associació Gastrobar.
 Cada any, des de la 
comissió, es tria un article per 
a vendre, enguany es tracta 
d’una motxila i es demana 
que tothom que l’adquireixi, 
al preu de 2 euros, se’l posi i 
vagi al Passeig de l’Estació el 
diumenge dia 17. Es trobarà 
a diferents comerços de la 
ciutat i als diferents de venda 
de llaços i a la parada de la 
Marató.
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L’escriptor Eduard Ribera presenta el 
seu nou llibre “La paraula primera”

 L’alcadessa de Tér-
mens Concepció Caña-
dell, demana ajut a la 
Diputació de Lleida per la 
reparació del camí muni-
cipal que uneix Térmens 
i Bellvís, donat que l’ajun-
tament no pot afrontar 
la despesa que suposa 
aquesta reparació. 

 Aquesta via és molt 
utilitzada diàriament  i 
últimament hi ha hagut 
un increment notable 
de les queixes rebudes 
a l’ajuntament de la po-
blació de Térmens ja que 
el paviment es troba en 
unes condicions realment 
deplorables.

Térmens demana ajuts per la
reparació del camí de Bellvís

Camí afectat

Eduard Ribera

 “La paraula primera” és 
el nou llibre de narracions 
d’Eduard Ribera, que posa 
la paraula en el punt de 
mira literari i està plantejat 
com una concatenació de 
textos que alternen ficció, 
actualitat, biografia, reflexió 
o prospecció etimològica.
 La idea del llibre neix 
a partir d’un joc compartit 
amb el seu fill: el joc de 
les paraules encadenades. 
L’objectiu és transmetre que 
les paraules ens ajuden a 
explicar i a entendre el món 
que ens envolta.
 La paraula primera és 
un esglaó més en l’univers 
narratiu d’Eduard Ribera que, 
sense renunciar al seu estil 
directe, irònic i humorístic 
ni al seu univers de ficció, 
adquireix un to més didàctic 
per respondre a preguntes 

com ara «Per què existeixen 
les mosques?», per fer una 
aproximació a personatges 
com Salvador Dalí, per 
explicar etimologies com la 

del riu Segre, per descriure 
indrets com la serra de Sant 
Mamet o per fer una reflexió 
sobre l’Era del Discurs en la 
qual ens trobem immersos.
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Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................29
2. Viladecans ...............26
3. Sants ........................26
4. Sant Cristobal .........25
5. Almacelles  ..............25
6. Alpicat ......................19
7. Lleida B ....................19
8. Igualada  ..................18
9. Borges (-1) ...............18
10. Andorra(-2). ...........17
11. Rapitenca ...............17
12. Balaguer ............... 16
13. Sant Ildefons .........15
14. Vista Alegre ...........13
15. Vilaseca  .................12
16. Tortosa ....................11
17. Bellvitge ...................6
18. Valls (-1)  ..................3

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià ................... 8
2. Mikel ................... 2
3. Galceran ............. 2
4. Joan .................... 2
5. Genís .................. 2
6. Gerard................. 1
7. Pau ...................... 1

 Adrià Fernández, 
amb 8 gols en 13 jor-
nades ja és el màxim  
golejador destacat del 
Balaguer. En el darrer 
partit davant el Sant 
Ildefons, Adrià va ser 
un dels homes més 
actius marcant el pri-
mer gol i assistint el 
segon a Genís.
 Els propers par-
tits, el Balaguer es 
desplaça a Valls on 
s’enfrontarà al cuer i 
després del descans 
del pont de la Puríssi-
ma, en que no hi hau-
rà competició, rebrà a 
casa, el diumenge 17 
de desembre al Vista 
Alegre.

Joan Martinez

Propers encontres

03/12/2017  --  16,30 h.
Camp Municipal 

de Valls
Valls| Balaguer

El Balaguer deixa escapar dos punts davant 
el Sant Ildefons en el temps de descompte

El passat diumenge és 
van presentar els 21 
equips que conformen el 
Futbol Base i el sènior 
amb 350 jugadors

Joel en jugada d’atac

Presentació Futbol Base

17/12/2017  --  17 h.
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Vista Alegre

 El C.F. Balaguer ja ha 
estrenat la nova gespa del 
Camp Municipal amb un 
empat a 2 contra el Sant 
Ildefons.
 La primera part del partit 
va discórrer en la igualtat, 
amb tots dos equips mos-

19/11/2017

RAPITENCA 1
BALAGUER 0 
326/11/2017

BALAGUER 2
S. ILDEFONS 2

trant-se forts en defensa, i 
amb més domini del Bala-
guer, tot i que les jugades 
no acabaven de tenir l’encert 
necessari en els metres fi-
nals. Ja a la segona part, el 
Balaguer va anar avançant el 
seu joc més a prop de l’àrea 

dels visitants, generant així 
més perill. Al minut 70 va 
arribar la recompensa en 
forma de gol, en un remat de 
cap d’Adrià, fruit d’una juga-
da a pilota parada, després 
del llançament d’una falta.
 Això va accelerar el partit 
en general, i només 4 minuts 
més tard, els visitants iguala-
ven el marcador. El Balaguer 
va seguir amb la mateixa 
intensitat i en només 2 mi-
nuts es va tornar a posar per 
davant en el marcador, fruit 
d’un gol de Genís.
 Quan tothom ja mirava 
l’accés a vestidors i es do-
naven per aconseguits els 
3 punts, una darrera contra 
dels jugadors del Sant Ilde-
fons va aconseguir l’empat. 
Era el minut 93 de joc, i amb 
aquest resultat es va xiular 

el final. Després d’aquest 
resultat, el Balaguer es man-
té a la part mitja-baixa de la 
taula, concretament a la 12a 
posició i amb 16 punts. 
 El proper diumenge els 
homes de Jordi Belló es 
desplaçaran a Valls, el cuer 
de la categoria amb només 
3 punts.
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 La ciutat de Balaguer 
es va bolcar durant tota 
la setmana en la orga-
nització del campionat 
del món de Futbol Sala 
femení amb la partici-
pació de la selecció ca-
talana juntament amb 
altres onze seleccions. 
Les seleccions repre-
sentants de Sudamèrica 
com Brasil, Argentina, 
Colòmbia i Paraguai, Els 
Estats Units d’Amèrica, 
Austràlia representant a 
Oceania, Sudàfrica com 
a país africà, Taiwan com 
a representant asiàtic i 
Itàlia, França, Suïssa i 
Catalunya com a repre-
sentants europeus.
 Especialment emotiu 
va ser l’acte inaugural 
dirigit per Albert Bonet 
i Judit Martí de l’Escola 
de Dansa i Gimnàstica 

Un brillant acte inaugural 
organitzat per les escoles
municipals de dansa i rítmica

Acte inaugural

Dirigit per Albert 
Bonet i Judit Martí, 
l’acte inaugural va ser 
tot un èxit sense
precedents

rítmica municipals que 
amb els seus alumnes 
van presentar un autèn-
tic espectacle de dansa 
i gimnàstica dividit en 
tres parts i que va donar 
pas a la desfilada dels 
abanderats i de totes les 
seleccions participants 
al campionat del món 
organitzat per l’Associ-
ació Mundial de Futsal, 
presidida per Rolando 
Alarcón Rios de Para-
guai, així com hi va ha-
ver la presència dels 
gegants de la ciutat.

Brasil es proclama campiona del món 
de Futbol Sala Femení a Balaguer

 La selecció catalana 
de futbol sala femení ha 
aconseguit la cinquena 
posició en el campionat del 
món després de derrotar 
a la selecció italiana per 
2-0 en la jornada final del 
campionat que va celebrar-
se la setmana del 19 al 25 de 
novembre a Balaguer.
 Així, la selecció catalana 
aconsegueix ser cinquena 
per darrera dels quatre equips 
sud-americans que al llarg 
del campionat han demostrat 
tenir un nivell molt superior a 
la resta. De fet, Catalunya ha 
aconseguit guanyar a França, 

Els Estats Units d’Amèrica 
i Itàlia, i ha perdut davant 
Brasil i Argentina, les dues 
seleccions que han disputat 
la final.
 Una final que va disputar-
se el passat dissabte 25 de 
novembre en un pavelló 
poliesportiu ple de gom a 

Brasil va celebrar el títol

gom amb més d’un miler 
de persones que van veure 
com Brasil s’aixecava amb el 
triomf davant Argentina per 5 
gols a 2, malgrat la igualtat 
que va predominar durant 
els 40 minuts de joc.
 Colòmbia va fer-se amb el 
tercer lloc davant d’Uruguai.
 Totes les seleccions 
presents a Balaguer han 
fel icitat  l ’organització 
del mundial que ha estat 
exemplar tant en els aspectes 
esportius com organitzatius. 
 E l  p r e s i d e n t  d e 
l’Associació Mundial de 
Futsal, Rolando Alarcón 
Rios va felicitar la Federació 
Catalana de Futbol Sala i 
l’Ajuntament de Balaguer, 
dient que «aquests han estat 
els millors mundials dels que 
portem celebrats fins a la 
data».

Equip de Catalunya

Durant una setmana 
Balaguer ha estat la seu 
del campionat mundial 
de futbol sala femení, 
acollint a 12 seleccions
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El Club Futbol sala Comtat d’Urgell
recull material escolar per Creu Roja
 El 29 de Novembre es 
va realitzar una jornada 
solidària de recollida de 
material escolar per a la 
Creu Roja juntament amb 
la signatura de la renovació 
del conveni de col·laboració 
entre el club futbol sala 
Comtat d’Urgell i el FC 
Barcelona. 
 També es va fer un partit 
entre ambdós equips en la 
categoria cadet. Van assistir 
Mario Rivillos, membre 
de la primera plantilla del 
FCBarcelona Lassa de 
futsal i Txus Lahoz manager 
esportiu del FC Barcelona.
 L’acte començà a partir 
de les 19h al poliesportiu 
municipal. 

Presentació de tots els equips del Club 
Futbol Sala Balaguer-Vedruna

Presentació Club Futbol Sala Balaguer-Vedruna

 El passat diumenge 26 de 
novembre es van presentar 
al pavelló poliesportiu de 

 1.200 dones, un nou 
rècord, van participar el 
passat diumenge 19 de 
novembre en la sisena  
edició de la Cursa de la 
Dona de Balaguer, una 
cursa amb caràcter lúdic 
i festiu però, sobretot, 
també reivindicatiu. 
 Es traca d’un esdeve-
niment organitzat conjun-
tament per l’ajuntament i 
el Consell Comarcal de la 
Noguera per commemo-
rar el Dia Internacional 
contra la violència vers 
les dones.
 El recorregut de la 
cursa, de 5 Km., totalment 
urbà, es va poder realitzar 
en qualsevol de les mo-
dalitats a peu, corrent, 

1.200 participants a la Cursa 
de la Dona de Balaguer del 
passat 19 de novembre

Cursa de la Dona Balaguer

Balaguer els nou equips que 
conformen el Club Futbol  
Sala Balaguer Vedruna.

 L’acte de presentació 
v a  c o m p t a r  a m b  l a 
presència de l ’Alcalde 
de Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal, la regidora d’Esports, 
Gemma Vilarasau, i  el 
president del club Futbol 
Sala Balaguer Vedruna, 
Josep  Mar ia  L lobera .
 Des dels més petits, els 
prebenjamins fins a l’equip 
sènior, els equips van anar 
desfilant. Vora 120 jugadors 
es van fer la foto conjunta i 
posteriorment les habituals 
fotos per equips. 
 El nou club s’ha format 
de la fusió del CF Balaguer 
i el CE Vedruna.

en marxa, fent jogging o 
caminant. 
  La guanyadora de 
l’edició d’enguany va ser 
Aurembiaix Pifarré amb 
un temps de 23 minuts i 16 
segons, seguida per Rosa 
Macià i Catherine Joy.
  Després de la cursa es 
va oferir una xocolatada 
i fruita per recuperar for-
ces i també es va fer una 
sessió d’estiraments, així 
com es va poder ballar la 
Flashmob que van rea-
litzar totes les assistents 
amb l’ajuda de les alum-
nes de l’Escola Municipal 
de Rítmica. Per als més 
petits es va habilitar una 
zona d’inflables i tallers 
diversos. 

Cartell de l’acte

Jornada solidària juntament amb la signatura de la 
renovació del conveni amb el FC Barcelona
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El Balaguer Villart Logístic cau derrotat 
per 0-3 davant el Budaorsi hongarès 

 En l’encontre d’anada de 
la tercera ronda eliminatòria 
de la ETTU Cup, corresponent 
a vuitens de final, el Bala-
guer Villart Logístic va caure 
davant el poderós equip hon-
garès del Budaörsi per 0 a 3, 
una derrota que entrava dins 
del previsible atès que les 
jugadores hongareses estan 
molt amunt en el rànquing 
mundial, si be potser no per 
un resultat tan contundent, i 
que fa gairebé impossible la 
remuntada en l’encontre de 
tornada que es jugarà a Hon-
gria el proper 16 de desembre.
 El primer partit va ser 
probablement el que va 
marcar el curs de l’encontre. 
El partit va enfrontar Svetlana 
Bakhtina amb la hongaresa 
Mercedesz Nagyvaradi i va 
ser tan igualat  que es va Natalya Prosvirnina

L’equip hongarès va mostrar-se superior  i va
derrotar les balaguerines en el partit d’anada de la 
ETTU Cup europea

Svetlana Bakhtina

acabar decidint per alguns 
punts de sort que van caure 
del camp contrari fins deixar-
lo en un ajustat 2 a 3 (11-6, 
10-12, 11-13, 11-7, 8-11).
 En e l  segon part i t 
Yana Timina va caure per 
0 a 3 davant la número 1 
hongaresa Szandra Pergel 
(8-11, 8-11, 7-11). Finalment 
Natalya Prosvirnina tampoc 
no va poder fer res davant 

Maria Fazekas i va cedir el seu 
punt per 0 a 3 (6-11, 4-11, 6-11).
 Ara les balaguerines 
hauran de tornar a centrar-se 
en la lliga espanyola en la 
que els dies 2 i 3 de desembre 
faran un doble desplaçament 
a Andalusia per enfrontar-se a 
Priego de Córdoba i al Linares 
de Jaén, amb la necessitat de 
guanyar punts per recuperar 
posicions a la classificació.
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Bon resultat dels nedadors del CEN
Balaguer a la lliga catalana Aleví

 Molt bons resultats en 
la 2a Jornada de la Lliga 
Catalana Aleví i el Trofeu 
Absolut disputat aquest 
cap de setmana passat a 
les instal·lacions  del CN 
Tàrrega.
  En la Lliga Aleví 2006 
tenim com a resultats 
destacats en categoria 
mascul ina  1a  pos ic ió 
de l’Arnau Pifarré en els 
400 lliures i 2a en els 100 
braça, en aleví 2005  la 1a 
posició per Jaume Pallé en 
els 100 braça, en Giulian 
Alecsandru 2a posició en els 
400 lliures, en aleví del 2004 
la 3a posició per en David 
Galán en els 100 braça.Nedadors balaguerins

El parc de Països Catalans compta amb 
una nova instal·lació per gent gran
 La Diputació de Lleida 
ha instal·lat un segon parc 
de gimnàstica per a gent 
gran al parc dels Països 
Catalans.
 Balaguer ja comptava 
a m b  u n a  d ’ a q u e s t e s 
instal·lacions al parc del 
Molí de l’Esquerrà, un lloc 
molt freqüentat per gent 
gran que pot fer els seus 
exercicis de mobilitat.
 La nova instal·lació s’ha 
posat en servei aquesta 
setmana.

La segona jornada de la lliga catalana Aleví i el
Trofeu Absolut va disputar-se a Tàrrega

Parc per a gent gran als Països Catalans

 L’Àrea de Serveis 
Socials del  Consell 
Comarcal de la Noguera 
a través del Pla d’Inclusió 
Social ha organitzat amb 
el suport de l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats Sant 
Sebastià el taller «Escacs 
per a la gent gran: Mai no 
és tard per moure peça», 
a càrrec de l’Acadèmia 
d’Escacs Josep Oms. 
Consisteix en un taller 

d’escacs amb un programa 
informàtic, durant sis 
sessions d’una hora, en 
què Josep Oms i un grup de 
monitors són els formadors, 
amb els objectius lluitar 
c o n t r a  l ’ A l z h e i m e r, 
actuar contra la solitud i 
la depressió, millorar la 
concentració i el raonament 
lògic, potenciar la motivació 
per una activitat nova, 
ressaltar el coneixement 
informàtic i el joc en xarxa. 
Les sis sessions del taller 
a Térmens es faran a la 
Llar de Jubilats els dijous 
de 18.00 h a 19.00 h. La 
primera es va fer el dijous 
16 de novembre, i hi van 
participar un grup de 14 
persones.

La Gent Gran de Térmens
participa al taller “Mai és tard 
per moure peça”

Escacs per a la gent gran

Organitzat per l’Àrea 
de Serveis Socials del 
Consell Comarcal de 
la Noguera dirigit per 
Josep Oms
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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.

Sentit comú, no humiliació
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Són bases imprescindi-
bles perquè un sistema social, 
polític i econòmic funcioni. 
Els votants creiem que els que 
ens  representen en podríem 
confiar, no enganyar-nos i no 
manipular la veritat, i tenint la 
obligació d’informar-nos  amb 
veracitat, i els votants poder 
opinar, ja que diuen  que es-
tem amb democràcia i amb lli-
bertat de premsa, i poder col-
laborar amb la màxima crítica 
sobre la corrupció i els càrrecs 
públics, creant una atmosfera 
realista.
 S’escriu i es fan debats a 
la televisió sincerament alar-
mants de les propostes dels 
que ens governen. Estem li-
mitats per jutjar, no som tan 
ignorants, ni ells tant intel-
ligents, perquè del fruits es co-

neix l’arbre, tenen la capacitat 
i habilitat i un gran enginy.
Cada dia es complica, doncs 
ja hem tocat fons no podent 
anar més lluny. La delinqüèn-
cia amb la màxima compli-
citat per totes dues bandes 
i recordant temps passats, 
hem viscut del consum i la 
falsa riquesa, essent molt di-
fícil adaptar-se em aquests 
moments. Hem de reconèixer 
que encara queden persones 
realistes i de forta fe, encara 
que no s’atreveixen lealment 
a expressar el que senten. Ens 
mereixem ser governats per 
persones legals i competents, 
amb la màxima qualitat hu-
mana.
 El capitalisme actual po-
dria generar més riquesa però 
ens condueix a la desigualtat, 

no protegint als empresaris, 
ni treballadors, ni podent fer 
front a les necessitats priorità-
ries.
 El més gran error és en-
deutar-nos tan, buscant aju-
des que són a més embrags 
i poguent ser intencionats. Ja 
sabem que perdent el control 
financer no serem amos del 
nostre destí, i el pitjor és dir no 
i ha res fer, doncs amb un gra 
de sorra es pot fer una munta-
nya.
 Saramago deia, que l’ho-
me actual tenia tres malalties: 
la incomunicació, la revolució 
tecnològica i una vida centra-
da al triomf personal. Tenia 
raó!
 Esperant que aquest mal 
estar passi com més aviat 
millor, desapareixent els cul-
pables i es rehabiliti la raó, la 
pau i el ben estar.
 Hem de votar amb cons-
ciència perquè canviar aquest 
sistema, el vot és la clau.

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

Indesinenter
Refugiat

La vida l’ha atrapat
al fons d’un carreró sense sortida
on l’ara és el vaixell fet amb pneumàtics,
precari i truculent que ha costejat,
amb l’últim raconet que li quedava.
S’aboca a l’oceà i amb ell aposta
a una sola carta el seu demà.

La desesperació és aquesta nau,
terriblement inhòspita i cruel,
que malda per fer créixer l’esperança.
Salpar,  ara vol dir terra promesa,
girar l’esquena a l’ombra del passat,
ignorar el rumb, lliurar-se a la pastera,
fugir com pot del lloc més estimat.

La mar, es clar, oneja precipicis.
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 PLANTA, la iniciativa 
del grup Sorigué i la seva 
fundació, ha rebut el premi 
CultHunting, que es lliura 
en el marc del CultHunting 
Day, trobada anual que 
reuneix artistes i directius, 
i que en la seva sisena 
edició ha girat al voltant 
del concepte de l’art com a 
palanca de transformació 
cap a empreses més res-
ponsables i sostenibles.
 El premi CultHunting 
reconeix aquelles empre-
ses que aposten per l’art 
i la cultura com a motor 
de transformació i inno-
vació. El projecte va obrir 
l’octubre passat les seves 
portes al públic amb el 
site-specífic Double Bind, 
considerada la peça cime-
ra de l’artista Juan Muñoz, 
i que es presenta per pri-

El projecte PLANTA de la
Fundació Sorigué rep el premi 
Cult Hunting 2017

Projecte PLANTA

Aquest reconeixement 
posa en valor
iniciatives que
aposten per l’art i la 
cultura

Arriba la setena edició de ClickAlgerri 
els propers dies 9 i 10 de desembre

 Un any més, i ja en 
van set, la petita població 
d’Algerri reunirà centenars 
de playmobils vinguts 
d’arreu de Catalunya per 
tal d’unir-se a l’exposició de 
playmobils més solidaria: 
ClickAlgerri per la Marató 
2017.
 D e s p r é s  d e  p o r t a r 
recaptats prop de 10.000 
euros entre les altres 
edicions que s’han fet fins 
ara i la darrera edició passar 
a veure-ho prop de 2.000 
persones, aquest any es 
celebrarà la setena edició 
d’aquest event, que ja és 
un clàssic en la zona per 
aquestes dates, al vols de 
les festes de Nadal.  
 Un total de nou diorames 
de grans dimensions, 

recrearan paisatges que 
aniran des de la recreació 
d’una estació victoriana, a 
el passatge bíblic de l’arca 
de Noé, passant per ciutats 
modernes i medievals, 
aventures a l’espai i a l’obra 
pública....
 A i x í  m a t e i x ,  e s 
cont inuarà  amb e l  ja 
t r a d i c i o n a l  c o n c u r s 
clickfotogràfic i  el 3er 
concurs  de  d io rames 
infantils i juvenils.
 To t s  e l s  b e n e f i c i s 
recaptats en els diferents 
concursos i sortejos de 
m a t e r i a l  p l a y m o b i l 
d o n a t  p e l s  d i f e r e n t s 
col·laboradors,  aniran 
íntegrament destinats 
a la Marató de TV3, que 
aquest any, en la seva 26ena 

ClickAlgerri

mera vegada a Espanya.
 La monumental instal-
lació escultòrica s’expo-
sarà durant els propers 5 
anys en un espai únic de 
més de 2.000 metres qua-
drats que ha estat trans-
format específicament per 
acollir aquesta obra.
 PLANTA ha estat 
reconeguda per ser ”un 
projecte que combina les 
tasques de recerca, el des-
envolupament tecnològic, 
la producció empresarial i 
la creació artística en un 
entorn únic”

edició, i està dedicada a les 
malalties infeccioses.
 ClickAlgerri es celebrarà 
els dies 9 i 10  de desembre 
al Local Social d’Algerri, 
amb horaris de 10:00 a 14:00  
i de 16:00 a 19:00 h.
 Aquesta és una iniciativa 
que any rere any acull a 
molts visitants encuriosits 
per la famosa joguina 
que  recrea  qua lsevo l 
escena i que tan els més 
petits de la casa com els 
adults gaudeixen de les 
exposicions, donat les 
meravelles de les escenes 
que recreen. Una festa a 
la comarca que val la pena 
visitar ja no només per 
la seva singularitat sinó 
per també el caire solidari 
d’aquesta acció.
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“Enamora’t del Nadal a Balaguer”, 
nova campanya comercial de Balaguer

 Amb el lema ‘Enamora’t 
del Nadal a Balaguer’, l’As-
sociació de Comerciants de 
Balaguer (ACB) dona el tret 
de sortida a la campanya més 
important de l’any, que pretén 
promocionar el comerç de 
proximitat i animar a tothom 
a fer les seves compres a la 
ciutat. L’ACB vol que els pro-
tagonistes siguin els clients 
que compren a la ciutat. Per 
aquest motiu, la campanya co-
mercial és molt participativa. 
 Els clients que comprin en 
un establiment que formi part 
de ACB, han de conservar el 
tiquet i buscar els ajudants 
del Pare Noel o bé anar al hall 
de l’ajuntament. Seguidament 
han de fer-se una foto ben 
divertida i original en uns 
photocalls dissenyats per 
a l’ocasió i fer-la arribar per 
correu electrònic a nadalacb@

La campanya pretén promocionar i donar valor al 
comerç de proximitat de la nostra ciutat amb
importants premis i sortejos per als clients

Campanya comercial de Nadal del passat any

gmail.com o per WhatsApp a 
689809304 detallant sobretot el 
nom de la persona i un telèfon 
de contacte. Val a dir que com 
més vegades hi participin, 
més opcions tindran de gua-
nyar. 
 Les fotografies rebudes 
s’aniran penjant al compte 
de facebook de l’Associació 
de Comerciants de Balaguer 
i aquelles amb més m’agrada 
aconseguiran premis. Els 

guanyadors hauran d’entregar 
almenys un tiquet de compra 
d’algun establiment adherit 
a l’ACB per poder obtenir el 
premi. Aquest tiquet ha d’es-
tar segellat durant els dies 
de la campanya comercial de 
Nadal. 
 Cada setmana es repar-
tiran 20 regals fins a un total 
de 100, més la gran cistella de 
l’Associació valorada en més 
de 4.500 euros.

Ambientació nadalenca al Mercadal
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Anuncis breus classificats
VARIS
------------------------------------
PINTORA JUBILA-
DA liquida todos sus 
cuadros a precio de 
coste. Con o sin mar-
co. En pintura acrílica 
y enmarcados. Pese-
bres y figuras pinta-
das a mano. Razón: 
656826568-609135472 
(Reserva de material 
para fiestas).
------------------------------------
VOLS AJUDAR AL 
TEU POBLE? Fes-te 
voluntari/a de Protec-
ció Civil. Busquem vo-
luntaris/es, disposats/
es a cedir part del seu 
temps a Balaguer. In-
teressats truqueu a: 
625340340/677883694.
------------------------------------

VENTA de llenya, de 
diferents tipus. Fem el 
repartiment a domicili. 
Pregunteu preu i de-
maneu informació als 
telèfons: 677559592-
677559593 (Miquel 
Garrofé).
------------------------------------    
COMPRO: monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges 
de totes les marques, 
àlbums de cromos, 
postals, fotografies 
antigues, còmics, lli-
bres antics, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, scalextrics, 
coberteries de plata 
i antiguitats. Raó te-
lèfon d’informació: 
676803205.
-----------------------------------

LES GUSTARIA hacer 
un bonito regalo o por-
qué no un cuadro de 
punto de cruz para ús-
tedes mismos. Rega-
los para nacimientos, 
bautizos, comuniones, 
bodas...etc). Razón: 
617292594.
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
O P O R T U N I T A T 
55.000 euros!! Tres ca-
ses unides a la plaça 
Major de Vilanova de 
la Sal, 350 m2. Ideal 
per a turisme rural. 
A reformar íntegra-
ment. Raó telèfon: 
639772265.
----------------------------------- 

LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col·legi 
Vedruna. Informació 
personalitzada al telè-
fon: 973450555.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem 
de 30m2 i 4’5 m d’alçada 
al c/ Sant Pere Màr-
tir, 63. També lloguem 
pàrquing de línia al c/ 
Noguera Pallaresa. Raó:  
973447752-639920281.
---------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
REPASSOS de llengua 
anglesa (Cursos: Edu-
cació Primària, ESO i 
Batxillerat). Raó inte-
ressats: 698383277.
------------------------------------

PROFESSORA nativa 
dóna classes particu-
lars d’anglès. Classes 
de conversa, en grups 
organitzats o bé clas-
ses particulars. De-
mana informació so-
bre horaris, sense cap 
compromís. Comença 
ja a aprendre l’anglès, 
la llengua del futur!! 
Raó: 650422582.
-----------------------------------
ARTDEFENIX, perso-
nes de confiança i de 
casa. Buidem pisos, 
trasters, magatzems... 
No llencis res, recollim 
tot allò que no facis 
servir. Raó: 649232923.
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

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 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 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 

Horari de trens
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) 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.

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

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                                    dg.
20.25                                “                                           dl. a ds.
06.10                         TÀRREGA                                 dl. a db.
06.50                                 “                                           dl. a db.
07.50      “                       dl. a dv.
12.00                                 “                                           dl. a db.
14.00                                “                                           dl. a db. 
19.30      “ dl. a db.
06.30      LLEIDA dl. a dv.
07.15 “ dl. a dv.
07.40 “ dl. a db.
07.45 “ dl. a db.
07.48 “ dl. a db.
07.55 “ dm./dc./dv.
08.00 “ dl./dj./dv.
09.10 “ dl. a db.
09.15 ” dl. a dv. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  dl. a dv.
12.00 “  dl. a dv.
13.10 “  dl. a dv.
14.55 “  dl. a dv.
15.15 “ dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ dl. a dv. + dg.
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
12.00                          ALBESA                              ds. mercat
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35 “ divendres
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.
16.35   “                                      divendres  
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
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.
06.30   ÀGER                                     dl. a dv.
07.20 “                                        dissabte
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
14.25 “                                        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
08.05 de dilluns a divendres 
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
09.15 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
10.05 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
11.15 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.35 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
14.15 de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge
20.15 de dilluns a divendres
20.20 de dilluns a divendres

* 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 24/11/2017.
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DEMANI’NS
PRESSUPOST

De les 8 de la tarda del 30 de novembre a les 8 de la tarda del 7 de desembre  CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 7 de desembre a les 8 de la tarda del 14 de desembre  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 14 de desembre a les 8 de la tarda del 21 de desembre  MARCH
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