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 Estem immersos en la celebració de les Festes 
nadalenques, unes festes dedicades al consum en ple 
segle XXI però que no sempre han estat així al llarg de 
la història.
 Celebrades pels volts del solstici d’hivern, 21 de 
desembre, les festes de Nadal s’emmarquen dins 
un procés natural en què el Sol comença a renèixer 
després d’haver arribat a la seva alçada mínima en 
el zenit (la nit més llarga de l’any, el dia més curt). 
Són hereves de les festes que els ibers i els romans 
celebraven en honor tres divinitats solars (Mitra, Sol 
i Gabal) anomenades Festes del Sol Naixent o del Sol 
Nou. 
 Des de la perspectiva del cristianisme el Nadal és 
un conjunt de celebracions, pràctiques i costums que 
tenen per objecte commemorar, recordar i recrear el 
naixement de Jesucrist, la vinguda del Messies, el 
Salvador i Redemptor de la humanitat, la Llum del Món. 
Per això, aquests dies es fan dramatitzacions rituals 
del naixement de Jesucrist, com les representacions 
de Pastorets i els Pessebres Vivents i es construeixen 
recreacions artístiques dels escenaris on tingué lloc 
(pessebres diorames i monumentals). 
 La Missa del Gall o Matines culmina aquest cúmul 
de recreacions, quan els fidels adoren al nen Jesús a 
l’església. El Nadal es celebra en un moment en què 
els camps estan adormits amb les llavors a dins i els 
ramats s’estan reproduint, un moment que requereix, 
doncs, de ritus per afavorir el renaixement cíclic de 
la natura. Les festes nadalenques són alegres i tenen 
un caire hivernal i familiar, amb una gran quantitat 
d’elements simbòlics relacionats amb la llum, el 
naixement i la fecunditat. 
 Les festes nadalenques tenen dos protagonistes 
destacats: la família, que es troba per compartir 
diversos àpats gastronòmics, i els nadons, infants i tota 
la quitxalla en general, que aquests dies que no tenen 
classe a l’escola poden jugar amb aquelles joguines i 
regals que els portaran els Reis Mags d’Orient la nit 
del 5 de gener i el Pare Noel la nit del 24 de desembre.
 A Balaguer, com a moltes altres ciutats, durant 
aquests dies els petits i grans podran gaudir del 
parc de Nadal amb una programació força atractiva, 
amb moltes activitats per distreure’s durant aquests 
vacances escolars.
 Des de l’equip de la Revista Groc, aprofitem 
aquestes línies per desitjar-vos molt Bones festes de 
Nadal.

Les Festes nadalenques
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 Durant el passat dis-
sabte dia 2 de desembre 
més d’un centenar de 
parades van participar a 
la Fira mercat de Santa 
Llúcia als diferents car-
rers del Centre Històric 
de Balaguer.
 El carrer d’Avall, el 
carrer major, la plaça del 
Pou, el carrer Cadena, 
i la Plaça del Mercadal 
van configurar el nucli 
d’aquesta fira nadalenca 
que dóna el tret de sor-
tida a unes festes, cada 
cop més comercials i de 
consum.
 Les  parades  van 
s e r  d i v e r s e s  i  s ’ h i 
podia trobar des de tot 
tipus de complements 
com bijuteria, regals, 
ornaments,  arbres i flors 
de Nadal, soques, figures 

Centenars de parades van
omplir de gom a gom la
Fira-Mercat de Santa Llúcia

Fira de Santa Llúcia

La Fira va rebre la 
visita del Patge Reial 
que va començar a 
recollir les primeres 
cartes dels Reis

De Nadal a Reis, un parc infantil per 
gaudir durant les vacances escolars

 Tot ja és a punt a Balaguer 
per tal d’acollir, un any més, 
el ja tradicional «Parc Infantil 
i Juvenil de Nadal a Reis» 
que tindrà lloc des del dia 
27 de desembre fins al 4 de 
gener. 
 Com a novetat, enguany 
s’hi incorpora l’Escola 
Ermengol que organitzarà 
diàriament diferents tipus 
de tallers d’arts plàstiques i 
educatius.  També gaudirem 
de tallers gastronòmics, 
de la mà del col·lectiu 
Gastrobar que ensenyaran 
a fer rebosteria i galetes 
decorades,  d’un esmorzar 
saludable a càrrec dels 
voluntaris d’Slow Food 
de les Terres de Lleida, de 
manualitats nadalenques 
i de pintures de cares 
coordinats per Creu Roja 
Joventut.
 Es seguirà apostant per la 
part més infantil, amb l’espai 
per al conte anomenat “Hi 
havia una vegada ...”. Ens 
endinsarem a la Bultra de 
Balaguer, un bosc encantat, 
on ens trobarem amb la 
guineueta Bultrina, la 
mascota del Parc.
 Ta m b é  g a u d i r e m 

d’un espai sensorial, “Les 
primeres descobertes”, per 
als més petits de la casa, de 
0 a 2 anys, on puguin gaudir 
de noves sensacions.
 Seguint amb les novetats 
també es disposarà d’un 
espai anomenat l’espai 
del jocs familiars gegants 
i les peces de construcció 
fustes i fustetes, per als més 
petits, on es podrà muntar 
fantàstics elements i gaudir 
dels jocs més coneguts, 
ampliant amb un tancat de 
25 m2 amb 2.500 fustetes 
per a fer construccions, i de  
3 catifes de gespa artificial 
amb trencaclosques i 
tangram gegant de fusta.
 El dia 31 de desembre 
ens visitarà un excèntric 
personatge, l’home dels 
nassos, amb tants nassos 
com dies té l’any.
 També hi haurà, un any 
més, el Parc d’Educació 
Viària i el Parc de Bombers, 

a part com sempre dels 
inflables per a totes les edats.
 L’últim dia del parc rebrem 
la visita del Patge Reial, que 
recollirà tots els desitjos 
dels nens per presentar-li 
als reis. Per acabar, tindrem 
un espectacle de fi de festa 
amb pallassos i animació, 
per totes les edats.
 Les festes s’acabaran 
amb la tradicional cavalcada 
de reis del dia 5 de gener.
 En quant als joves, des 
de l’Àrea de Joventut s’ha 
organitzat, per aquests dies 
de Nadal, dues activitats 
molt esperades per als 
joves.  Aquestes són un 
“Soccerball”, el dia 27 
de desembre, al Camp 
Municipal d’Esports i un 
“Lasertag” al 1r pis del 
pavelló Inpacsa, dins del 
parc de Nadal a Reis,  el 
dimecres  3 de gener. Les 
dues activitats per nois i 
noies de 10 a 14 anys.

de pessebre... fins a 
diferents productes 
g a s t r o n ò m i c s  d e 
proximitat com torrons, 
cava, embotits, olis, 
mels, sal, melmelades... 
per tal d’anar preparant 
les festes nadalenques.
 Durant tot el dia es va 
poder gaudir de diferents  
actuacions musicals que 
van animar el mercat així 
com la visita del patge 
reial que va començar 
a recollir les primeres 
cartes als Reis d’Orient.

Parc De Nadal a Reis

L’horari serà de 10.30 
a 13.30 h i de 16.30 a 
20.00 h al pavelló
d’Inpacsa, amb entrada 
3€ i abonament 15 €
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 Com és tradicional,el 
8 de desembre, festivitat 
de la Immaculada, la 
Guàrdia Urbana de Ba-
laguer, celebra el dia de 
la seva patrona.
 Els agents del cos 
van assistir a una missa 
a l’església del Miracle i 
acte seguit, i ja a l’ajun-
tament, l’alcalde, Jordi 
Ignasi Vidal, el regidor 
de Governació i respon-
sable de la seguretat 
ciutadana, Gerard Torres, 
i l’inspector en cap del 
cos, Josep Maria Cama-
rasa, van passar revista 
a la tropa. 
 Per acabar la celebra-
ció es va fer una recepció 
amb regidors, represen-
tants d’altres cossos de 
seguretat, entitats, fa-
miliars i agents jubilats, 
on l’alcalde va agrair la 
tasca que fan els agents 
que actualment compo-
nen el cos. 
 La celebració va ser-
vir també per presentar 

El cos de la Guàrdia Urbana 
de Balaguer celebra el dia de 
la patrona, la Immaculada

Nou vehicle per la Policia Local

el nou vehicle, un cotxe 
híbrid, que ha de servir 
per anar modernitzant la 
flota existent, composta 
per vehicles molt vells 
i més contaminants. El 
nou vehicle compta amb 
les darreres novetats ne-
cessàries per un cotxe de 
policia, i a més, té unes 
dimensions que el fan 
maniobrable i amb molta 
accessibilitat per mou-
re’s pel centre històric.
 L’alcalde va explicar 
també que durant aquest 
any, s’ha acabat de subs-
tituir tots els revòlvers 
per pistoles automàti-
ques, una actuació que 
s’ha dut a terme en dos 
anys, i que permet als 
agents estar preparats 
per situacions poc habi-
tuals com ara atemptats.  
 A partir de comen-
çament d’any es preveu 
treure a oferta pública 
d’ocupació quatre pla-
ces de policia local a la 
ciutat. 

Alumnes de l’Escola Pia visiten les
coves de l’Espluga de Francolí

 Els alumnes de 5è i 6è 
de primària de l’Escola Pia 
de Balaguer van visitar 
les Coves de l’Espluga de 
Francolí el passat mes de 
novembre.
 Van descobrir l’evolució 
humana des del Paleolític 
fins l’actualitat a través 
d’audiovisuals que recreen 
escenes de la prehistòria 
amb personatges reals i 
també  van  par t ic ipar 
activament en un taller 
pràctic de prehistòria.Alumnes Escola Pia

Balaguer ha recollit un total de 17.460 
quilos al Recapte d’aliments

Gran Recapte d’Aliments

 A la gran recoll ida 
d ’a l iments  d ’enguany 
dels  passats 1  i  2  de 
desembre, hi han participat 
287 voluntaris, entre ells 
voluntaris de Creu Roja, 
de Protecció civil, i Cáritas 
Balaguer.
 L’ o r g a n i t z a c i ó  v o l 
donar les gràcies molt 
especialment a tots els 
voluntaris particulars que 
han ajudat als supermercats 
de la ciutat, als centres 
escolars Institut Almatà, 
Escola Vedruna, Escola Pia, 
Institut Ciutat de Balaguer, 
Escola d’Adults, Oficina 
Jove, Escola de Monitors 
de Gaspar de Portolà i 
Salud Mental, per la seva 
col·laboració en la recollida 
als supermercats de la 
capital de la Noguera.

 S’han recollit 17.460 
q u i l o s ,  e n  t o t a l .  E l s 
productes més abundants 
han estat la llet, l’arròs, la 
pasta, i les llegums cuites, 
i galetes.
 À g a p e  ( A l i m e n t s 

solidaris de la Noguera)  
és l’entitat encarregada de 
gestionar el repartiment 
d ’ a q u e s t  a l i m e n t s , 
conjuntament amb Creu 
Roja Balaguer i Cáritas 
Balaguer.
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L’Orquestra Premium i Dalton Bang
protagonistes del Cap d’Any a Balaguer

 L’Associació de Fami-
liars de Malalts d’Alzhe-
imer i altres Demències 
de Lleida (AFALL), ja 
disposa de nou local 
a Balaguer. Es tracta 
d’un ampli espai cedit 
gratuïtament per l’ajun-
tament de Balaguer mit-
jançant un conveni de 

col·laboració signat el 
passat 2 de novembre.
 Aquest nou local situ-
at al c/ del Pont, 57 dispo-
sa de diferents sales que 
permetran a l’associació 
organitzar trobades de 
familiars i malalts d’Al-
zehimer de Balaguer i 
d’arreu de la comarca.

Nou local per l’Associació de
familiars de malalts d’Alzheimer

Un moment de la inauguració

Presentació Festa de Cap d’Any

La Festa està organitzada per l’Ajuntament de
Balaguer juntament amb la recent creada
Associació Oci Nocturn Balaguer

 L’Orquestra Premium 
i  e l  grup de vers ions 
Dalton Bang seran els 
protagonistes de la Festa 
de Cap d’Any al pavelló Molí 
de l’Esquerrà de Balaguer.
 És la proposta que 
han fet l’ajuntament de 
Balaguer i l’associació de 
recent creació Oci Nocturn 
Balaguer per celebrar 
l’entrada al 2018 i donar la 
benvinguda al nou any.
 A m b  l a  p r o p o s t a 
d’enguany es fa la festa més 
gran i també s’amplia la 
franja d’edat dels assistents. 
 L’entrada a la festa, que 
començarà a dos quarts 
d’una de la matinada i 
s’allargarà fins a les cinc, és 
de 8 euros i als 100 primers 
assistents se’ls donarà una 
bossa de cotilló.
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 La desena edició del 
concurs literari Ficcions 
ja compta amb un total 
de 1.032 participants de 
141 centres educatius, 
dels quals 763 alumnes 
són de Catalunya, 78 són 
del País Valencià i 191 de 
les Illes Balears. Les ins-
cripcions per participar 
al certamen de creació 
literària es van activar 
el passat 11 d’octubre i 
segueixen obertes per a 
qualsevol alumne de 14 a 
18 anys fins el dia 6 de fe-
brer a través de la pàgina 
web: www.ficcions.cat. 
 El concurs «Ficcions, 
l ’aventura  de  crear 
històries» està enfocat 

Més de mil participants de 
141 centres educatius al
concurs literari Ficcions

Ficcions

Les inscripcions es 
van obrir l’11
d’octubre i estan 
obertes fins el proper 
6 de febrer

a alumnes de 14 a 18 
anys que cursin 2n 
cicle d’ESO, Batxillerat 
o Cicles Formatius. 
L’objectiu principal 
d’aquesta iniciativa, 
creada per  l ’AMIC, 
busca impulsar l’ús de 
la llengua catalana a la 
vegada que incentiva 
l a  c r e a t i v i t a t  i  l a 
imaginació dels joves.

La Sucrera de Menàrguens estrena 
l’obra “Conflicte al Bar Pep” per Nadal

 E l  d i l l u n s  2 5  d e 
desembre, dia de Nadal, a 
les 19:30 hores i a la sala 
«Joan Baptista Xuriguera» 
de Menàrguens, el Grup 
de Teatre «La Sucrera» 
estrenarà l’obra de teatre 
«Conflicte al Bar Pep», 
seguint la tradició d’estrena 
nadalenca des de fa ja 28 
anys.
 A q u e s t a  o b r a  e s 
desenvolupa dins un bar en 
el que succeeix un fet que 
trasbalsa la pau quotidiana 
del dia a dia. Una obra 
de teatre divertida que 
amenitzarà la tarda del dia 
25 de desembre i farà riure de 
bens segur als espectadors.La Sucrera de Menàrguens

Les Avellanes commemora el Dia
contra la violència envers les dones

El 25 de desembre, a partir de les 19,30 hores i a la 
Sala Joan Baptista Xuriguera de Menàrguens

Acte a Les Avellanes-Santa Linya

 Un any més, el municipi 
de Les Avellanes i Santa 
Linya es va sumar, el passat 
dissabte dia 25 de novembre 
als actes per commemorar 
el dia Internacional contra la 
violència envers les dones.  
 L’acte commemoratiu 
i  r e i v i n d i c a t i u  v a 
començar amb la lectura 
de l  mani fes t  que  les 
diferents associacions 
i entitats organitzatives 
havien coordinat arreu de 
Catalunya, i va comptar 
a m b  u n a  q u a r a n t e n a 
d’assistents, entre ells, 
veïns i  veïnes de Les 
Avellanes, Tartareu, Santa 
Linya i Vilanova de la Sal. 

 L’acte commemoratiu va 
tancar-se amb un berenar 
per a tots els assistents a 
l’acte. Arreu de la comarca 

es van organitzar diferents 
actes reivindicatius pel 
Dia Internacional contra la 
violència envers les dones.
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Cloenda del cicle de jornades per a
empreses rurals amb sobre finançament

 El passat dilluns 4 de 
desembre va tenir lloc una 
Jornada de Finançament per 
a empreses rurals, al Centre 
d’Empreses Innovadores 
de Balaguer, a la qual van 
assistir una vintena d’em-
preses de la Noguera i del 
Segrià Nord, totes elles amb 
vinculació amb el Consorci 
GAL Noguera-Segrià Nord, 
ens que gestiona els ajuts 
Leader.
 Per començar, la gerent 
de GAL Noguera - Segrià 
Nord, Gemma Cortada, va 
explicar els ajuts Leader 
per a la creació, millora i 
ampliació d’empreses. Les 
entitats bancàries son agents 
que dinamitzen l’economia 
del territori, i per tant els 
ajuts Leader i les empreses 
han d’estar en contacte amb 
elles i conèixer els diferents 

Consell Comarcal

Fomentar les habilitats de negociació, aprendre dels 
errors, i conèixer els productes que els bancs posen 
a disposició, continguts de la jornada

Jornada

productes  que  poden 
oferir per tal de millorar la 
viabilitat de les empreses 
del territori. Així també es 
va presentar el conveni que 
el DARP disposa amb l’ICF 
i diferents entitats bancàries 
de préstecs preferents per 
als beneficiaris Leader. 
 Tot seguit, Carles Morata 
Soler, expert en gestió 
financera i patrimonial, va 
centrar la seva ponència 

a tractar els errors més 
comuns que es cometen 
quan es negocia amb la 
banca. Durant la pausa, les 
persones assistents van tenir 
l’oportunitat d’interactuar 
amb representants de 
diferents entitats financeres 
que, a la segona part de la 
jornada, van presentar els 
seus productes i van atendre 
en entrevistes individuals a 
qui ho va demanar.
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 El Consell Comarcal 
de la Noguera i la Direc-
ció General d’Igualtat de 
la Generalitat de Catalu-
nya van signar el passat 
30 de novembre, l’acord 
per al desenvolupament 
del Servei d’Atenció In-
tegral comarcal per a les 
persones LGTBI. Aquest 
servei, que és el primer a 
la província de Lleida, ja 
està en funcionament des 
del passat mes de juliol i 
està ubicat a la seu del 
Consell Comarcal de la 
Noguera.
 L’acord desenvolupa 
el model de col·laboració 
en la  prestació  del 
servei que formarà part 
de la Xarxa de Serveis 
d ’Atenc ió  Loca l  de 
Catalunya, i la Direcció 
G e n e r a l  d ’ I g u a l t a t 
garanteix una formació 

Acord pel desenvolupament del 
Servei d’Atenció integral
comarcal a les persones LTBI

Acord entre el Consell i la Direcció General

Entre el Consell
Comarcal de la
Noguera i la Direcció 
General d’Igualtat de 
la Generalitat

El Teatre acull una Trobada de joves 
estudiants de batxillerat i de cicles

 El passat 14 de desembre 
l’Oficina Jove del Consell 
Comarcal de la Noguera 
va organitzar la Trobada 
de Centres Escolars de la 
Noguera al Teatre, on hi van 
assistir l’alumnat de batxillerat 
i cicles formatius de l’IES de 

Bellcaire, l’IES Almatà, l’IES 
Ciutat de Balaguer i l’Escola 
Vedruna.
 La trobada va tenir tres 
parts diferenciades. En la 
primera, l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR) explicà 

Trobada d’estudiants a Balaguer

Trobada de Centres Educatius de la Noguera

adequada del personal 
que presta el servei.
 El SAI per a persones 
LGTBI té els objectius de 
donar informació a les 
persones LGTBI i població 
en general que s’hi adrecin 
sobre recursos de les 
diferents administracions 
i entitats; atendre les 
incidències sobre drets 
de les persones LGTBI, 
intermediar i resoldre 
els conflictes i Atendre 
poss ib les  casos  de 
discriminació, acollint 
i  a c o m p a n y a n t  l e s 
víctimes.

als estudiants els diferents 
ajuts que hi ha per fer estudis 
superiors no obligatoris 
i quins tràmits cal fer per 
demanar-los.
 En la segona part, es va 
fer la cloenda de la 5a edició 
del projecte ARRENCA, 
de formació en habilitats 
empresarials per a joves 
pre-universitar is .  Tres 
joves universitaris que han 
desenvolupat la seva idea 
empresarial a la comarca 
explicaren la seva experiència 
a la universitat i també com 
van veure una oportunitat 
empresarial al nostre territori 
per desenvolupar la seva 
carrera professional. Uns 
empresaris que van participar 
en el projecte Arrenca els 
donaren consells per tirar 
endavant una empresa.
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L’Escola Els Planells d’Artesa de Segre 
representen una obra teatral de Seró

 L’Escola Els Planells d’Ar-
tesa de Segre fa difusió del 
Túmul de Seró amb una repre-
sentació teatral.
 Tradicionalment, l’escola 
sempre ha treballat en la difusió 
del seu entorn més immediat. 
Des que es va descobrir el 
Túmul de Seró, l’any 2007, 
amb les obres del canal 
Segarra-Garrigues, l’interès 
del centre per aquest element 
patrimonial prehistòric tan 
rellevant va portar primer a 
l’adopció del monument (2014) 
i, des del curs passat, s’està 
desenvolupant un projecte 
d’apadrinament.
 El projecte està enfocat 
en que l’alumnat de cinquè, a 
partir de l’estudi i coneixement 
previ del monument, en 
desenvolupin activitats de 
difusió. Així, mentre el grup 
de 5è actual ja està preparant 

Tumul de Seró

L’Escola té el monument adoptat des del 2014, i des 
del curs passat està treballant en un projecte
d’apadrinament per part dels alumnes de cinquè

Obra de teatre

les seves pròpies activitats, 
el de 6è clourà les que va 
iniciar el curs passat amb 
la representació de teatre 
que es va fer al centre aquest 
dimecres. Al matí es  va fer 
una sessió per a la resta de 
l’alumnat, mentre que a la 
tarda n’hi havia una altra 
oberta a famílies i al públic.
 L’obra «Apadrinament 
del Túmul de Seró» ha estat 
creada pel mateix alumnat 

i s’han treballat diferents 
matèries curriculars durant la 
preparació. En resum, explica 
la història dels megàlits 
exposats a l’Espai Transmissor 
del Túmul de Seró des de 
la seva construcció, fa uns 
5.000 anys, passant per la 
reutilització com a túmul 
funerari, fins als nostres dies, 
amb el descobriment i la 
construcció del museu que 
acull les restes.
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 L’Àrea de Serveis 
Socials  del  Consel l 
Comarcal de la Noguera 
a  t ravés del  Ser vei 
d’Atenció a l’Immigrant 
del Pla d’Immigració i 
del Pla d’Inclusió Social 
va organitzar l’activitat 
Contes del Món per als 
infants que assisteixen al 
Servei d’Atenció Diürna 
del Centre Obert de la 
Noguera. Els nens i nenes 
d’edats compreses entre 
6 i 9 anys van gaudir 
d’una tarda de contes 
provinents d’arreu del 
món i de la història del 
Caga Tió.
 U n a  a c t i v i t a t 
d e l  Pr o j e c t e  E s p a i 

Contes del Món al Servei 
d’Atenció diürna del Centre 
Obert de la Noguera

Organitzada per l’Àrea 
de Serveis Socials 
del Consell a través 
del Servei d’Atenció a 
l’immigrant

Cultures, que promou 
e l  c o n e i x e m e n t 
entre  cul tures  i  la 
sensibilització sobre 
la  convivència  i  la 
d ivers i ta t  cul tura l . 
Durant el mes d’abril 
es va fer a 10 escoles de 
primària de la Noguera, 
per a infants d’educació 
infantil, i de cicles inicial 
i mitjà.

El Consell Comarcal de la Noguera
ofereix el programa “Lletres per a tothom”
 Des del Servei d’Atenció 
a la Immigració i la Diversitat 
(SAID), de l’Àrea de Serveis 
Socials, del Consell Comarcal 

Lletres per a tothom

Exposició “Un romànic contemporani”
d’Aida Marro a la sala de l’ajuntament

Uns dels quadres de l’exposició

 La sala d’exposicions 
acull des del 9 al 23 de 
desembre una exposició a 
la Sala d’actes de l’artista 
balaguerina Aida Marro, 
una mostra que acul l 
obres de creació pròpia i 
algunes reproduccions, 
sota el títol “Un romànic 
contemporani”, on icones 
de l’actualitat política són 
representades com a icones 
medievals, la idea principal 
surt d’un retaule romànic i 
en fa una reinterpretació.

de la Noguera, amb el suport 
del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, 
s’ofereix el programa «Lletres 

per a tothom» adreçat a 
persones adultes que no 
disposen de les eines de 
lectoescriptura mínimes.
 L’objectiu principal 
de l  programa és  que 
l’alumnat adquireixi i/o 
reforci els coneixements 
sobre la llengua catalana 
i sobre l’entorn, d’acord 
amb les seves necessitats 
i inquietuds. Els cursos es 
van iniciar a principi d’any i 
acabaran a mitjans de l’any 
vinent i s’han implementat a 
7 municipis de la comarca. 
La durada és de 65 hores 
repartides en 45 hores de 
llengua catalana i 20 hores 
en coneixements de l’entorn. 

Contes del Món



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



14 >> E S P O R T S

Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................35
2. Viladecans ...............30
3. Sant Cristóbal .........29
4. Almacelles ...............29
5. Sants  .......................29
6. Igualada ...................24
7. Alpicat ......................23
8. Lleida B  ...................23
9. Borges  .....................21
10. Andorra(-2). ...........20
11. Balaguer ............... 20
12. Rapitenca ...............18
13. Sant Ildefons .........15
14. Vista Alegre ...........14
15. Vilaseca(-1)  ...........12
16. Tortosa ....................11
17. Bellvitge ...................9
18. Valls (-1)  ..................3

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià ................. 10
2. Genís .................. 4
3. Mikel ................... 3
4. Galcerán ............. 2
5. Joan .................... 2
6. Gerard................. 1
7. Pau ...................... 1

 El davanter Adrià 
Fernández, amb 10 
gols en 15 jornades ja 
és el màxim  golejador 
destacat del Balaguer, 
i segon de la categoria 
només per darrera de 
Roland Garrós, el go-
lejador del Martinenc 
que porta 14 gols en 
15 jornades.
 Adrià ha aconse-
guit marcar en els 
dos partits d’aques-
ta quinzena, davant 
el Valls, juntament 
amb Mikel Del Águila 
i dos de Genís, i va 
marcar l’únic gol dels 
balaguerins davant el 
Vista Alegre.

Mikel del Àguila

Propers encontres

07/01/2018  --  17 h.
Camp Municipal 

de Viladecans
Viladecans| Balaguer

El Balaguer guanya al camp del Valls i se 
li escapa dos punts davant el Vista Alegre

Tot i avançar-se a la
primera meitat amb un 
gol de Adrià Fernández, 
al minut 10 de la segona 
part els van empatar

Mikel del Águila protegint una pilota

Adrià Fernández en jugada d’atac

14/01/2018  --  16,30 h.
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Sants

 El Balaguer continua 
en la zona mitja de la taula, 
sense acabar de consolidar 
uns resultats que l’allunyin 
de la possibilitat de patir a 
final de temporada, ja que 
les aspiracions de poder 
aconseguir l’ascens ja estan 
bastant allunyades tant dels 

03/12/2017

VALLS 1
BALAGUER 4 
317/12/2017

BALAGUER 1
VISTA ALEGRE 1

socis com del propi club.
 L’equip que entrena Jor-
di Belló va aconseguir una 
victòria justa al camp del 
Valls i tot i que el resultat si-
gui prou clar, per 1-4, els dos 
darrers gols del Balaguer 
van arribar als darrers cinc 
minuts, quan el marcador 

indicava un ajustat 1-2.
 Una victòria lluny de 
casa que feia preveure un 
partit tranquil i sobretot 
amb la consecució dels tres 
punts en joc davant el Vista 
Alegre.
 I les coses es van posar 
bé pels balaguerins quan 
Adrià marcava de falta di-
recta col·locant el 1-0 en 
el marcador. Amb aquest 
resultat es va arribar al des-
cans. Però als deu minut de 
la segona part, el Vista Ale-
gre va aconseguir empatar 
el partit, i els balaguerins 
tot i gaudir d’alguna opor-
tunitat no va poder trencar 
aquest empat que acabava 
amb el repartiment de punts 
entre els barcelonins i els 
balaguerins.
  Després de l’aturada 

nadalenca, el Balaguer visi-
tarà el camp del Viladecans 
i rebrà al Sants, acabant 
una primera volta irregular 
pels resultats i pels canvis 
de partits que comportaran 
que a la segona volta juguin 
fins a cinc partits consecu-
tius a casa.
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 Durant els dies 16 
al 18 de  desembre s’ha 
celebrat el català de nata-
ció Infantil d’hivern a les 
instal·lacions CN Barce-
lona amb 6 representants 
del CEN Balaguer.
 En categoria infantil  
l ’Aurembiaix Pifarré 
ha nedat les proves de 
50, 100 i 200 papallona, 
50,100 i 1500 lliures, 
l’Alexandra Papell els 50, 
100 i 200 braça, 200 i 400 
estils i 50 papallona, Aina 
Torrubiano els 100, 200, 
400, 800 i 1500 lliures i 200 

6 nedadors balaguerins al 
Català de Natació infantil 
d’hivern a Barcelona

Nedadors balaguerins

El campionat es va 
celebrar entre el 16 i 
el 18 de desembre a 
les instal·lacions del 
CN Barcelona

El F.C. Barcelona s’imposa al València 
en el “1r Memorial Yeray Darias” aleví

  El FC Barcelona es va 
proclamar campió de la 
primera edició del Memorial 
Yeray Darias, al derrotar a 
la final el València per 3-1. 
El torneig, de categoria 
alevina, el va organitzar el 
CF Balaguer, en memòria del 
jugador balaguerí.

 La família de Yeray Darias 
va fer la sacada d’honor a la 
final del torneig, en el qual van 
competir durant tot el cap de 
setmana trenta-dos equips, 
amb la presència d’alguns 
dels clubs capdavanters del 
futbol estatal.
 Tots els jugadors, a més, 

Torneig Memorial Yeray Darias

Torneig Memorial Yeray Darias

esquena, la Sixela Gràcia 
els 50, 100 esquena i 50 
papallona, i en masculí 
l’Aitor Morales els 50, 
100, 200, 400, 800 i 1500 
lliures i l’Angel López 
els 50 i 100 esquena,100  
lliures, 200 estils i 50 i 
100 papallona.

van lluïr un braçalet amb el 
dorsal 4, que era amb el que 
jugava Yeray Darias. 
 Pel que fa a l’aspecte 
esportiu, després de la fase 
de grups que es va disputar 
dissabte, els principals 
favorits van aconseguir la 
classificació a vuitens.
 A semifinals, el Barcelona 
havia deixat fora del torneig el 
Vila-real, al vèncer-lo també 
per 3-1, i per la seua banda el 
València va eliminar l’Atlètic 
de Madrid, malgrat que per 
poder aconseguir-ho va 
necessitar la tanda de penals.
 Quant als representants 
lleidatans, l’equip que va 
arribar més lluny va ser el 
Balaguer A, que va caure 
eliminat ahir als quarts 
de final, amb l’Espanyol, 
Saragossa i Igualada.



16 >> E S P O R T S

Sergi Nunes es proclama, per segon 
any, campió de la Lliga Ponent en 5k

 S e r g i  N u n e s  h a 
aconseguit per segona vegada 
i de manera consecutiva, el 
títol de guanyador de la lliga 
ponent en la distància de 5K.
 Aquesta l l iga, molt 
arrelada a la província 
consta de curses en diferents 
poblacions en la distància de 
5 km i està gestionada per 
l’empresa de cronometratge 
Iter5. Puntuen les 15 millors 
curses aconseguides, Sergi 
Nunes ha aconseguit una 
elevada puntuació gràcies a 
les seves 10 victòries.
 N u n e s ,  t a m b è  h a 
aconseguit enguany la seva 
millor marca i corre  aquesta 
distància amb 16’30”.Sergi Nunes

Balaguer va acollir el passat diumenge 
el IV Cros amb uns 400 participants
 El passat diumenge 17 
de desembre es va celebrar 
el IV Cros de Balaguer, 
organitzat pel Consell 
Esportiu de la Noguera, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balaguer i 
del Club Atlètic,  prova de la 
fase Intercomarcal de cros 
dels JEEC corresponent al 
curs 2016-2017 i del Circuit 
Escolar de Cros-Trofeu 
Diputació de Lleida 2016-
2017. El cros va comptar amb 
més de 400 joves esportistes.

Ha guanyat deu de les 15 curses que ha disputat, 
fent el seu millor temps aquest any amb 16’30’’

Cros de Balaguer

 El Villart Logístic CTT 
Balaguer va encaixar 
a q u e s t  d i s s a b t e  l a 
tercera derrota de la 
temporada, al perdre per 
2-4 davant el Calella, en 
un partit que tenia ajornat 
corresponent a la sisena 
jornada de la Superdivisió 
femenina de tennis taula.
 Amb aquest resultat, 
el CTT Balaguer es manté 
a la quarta posició de la 
taula i el Calella l’iguala 
a cinc victòries. Va ser 
un enfrontament molt 
igualat en el qual Svetlana 

Bakhtina va sumar els 
dos punts per a l’equip 
lleidatà i en què tres dels 
partits els van cedir per 
2-3. El primer punt del 
partit se’l va adjudicar el 
Suris Calella al perdre 
la local Iana Timina 
1-3 davant de Gabriela 
Feher. Seguidament va 
empatar el Villart Logístic 
gràcies a la clara victòria 
de Svetlana Bakhtina 
sobre Jéssica Hernández, 
Natàlia Prosvirnina davant 
de Sofia Xuan Zhang Xu, 
en el qual va aconseguir 
la victòria la jugadora del 
Calella per 2-3, que va 
posar l’1-2 al marcador 
parcial. Però en un altre 
duel dramàtic, el Calella 
va sumar el definitiu 2-4 
a l’imposar-se Sofia Xuan 
Zhang Xu a Iana Timina, 
també per 2-3.

El Balaguer Villart Logístic cau 
davant el Suris Calella per un 
ajustat 2-4

Svetlana Bakhtina

Els dos punts locals 
els va aconseguir la 
jugadora Svetlana 
Bakhtina per dos 3-0 
davant el Calella
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Conveni entre l’EFS Balaguer Comtat 
d’Urgell i el F.C. Barcelona Lassa
 E l  p a s s a t  2 9  d e 
novembre, es va celebrar 
una jornada sol idàr ia 
de recollida de material 
escolar organitzada per 

Un moment de l’acte

Plataforma elevadora d’accés a les
grades del pavelló poliesportiu
 L’ a j u n t a m e n t  d e 
Balaguer instal·larà una 
plataforma elevadora al 
poliesportiu municipal 
per facilitar l’accés a les 
grades de les persones 
discapacitades.
 L’actuació,  amb un 
pressupost de 19.000 euros, 
compta amb una subvenció 
de 10.000 euros de l’Obra 
Social la Caixa.  L’objectiu és 
que la plataforma elevadora 
estigui en funcionament a 
finals d’aquest mateix any.

 El camp de futbol 
de Balaguer ha estat 
passant les proves per 
rebre la certificació de 
camp FIFA i FIFA PRO 
que contempla varies 
proves de normativa i 
certificació de qualitat.
  Un cop finalitzada 
l’obra civil del camp, 
l’empresa certificadora 
de qualitat ha estat 
realitzant tota una series 
de proves que certifiquen 
les qualitats de garantia i 
qualitat que es van poder 

sol·licitar originàriament 
en la contractació de 
l’obra.
 A q u e s t s  p r o v e s 
m e s u r e n,  d e  f o r m a 
general i en un ampli 
resum, les relacions entre 
la superfície de joc i la 
pilota i entre la superfície 
de joc i el jugador; entre 
d’altres es mesura la 
trajectòria de la pilota, 
l’absorció d’impactes, la 
resistència rotacional, la 
reacció vertical de l’esfèric 
i la regularitat superficial 
segon normativa europea.
  Les  proves  i  e ls 
resultats estan pendents 
d ’ e n t r e g a r - s e ,  p e r ò 
segons els tècnics que 
les van executar es preveu 
que el camp certifiqui 
amb tota regularitat la 
bona execució del mateix.

La nova gespa artificial passa 
les proves per la certificació 
FIFA i FIFA PRO

Un moment de les proves

Les proves han de 
certificar la qualitat i 
les qualitats de
garantia de la nova 
gespa artificial

Pavelló Poliesportiu

l ’EFS Balaguer Comtat 
d’Urgell, amb la participació 
del FC Barcelona Lassa i que 
va ser recollit pel jugador del 
primer equip Mario Rivillos, 

que també va voler signar i 
fer-se fotos amb els nens i 
nenes que van assistir.
 També va tenir lloc la 
signatura de la renovació 
del conveni de col·laboració 
entre ambdues entitats 
esportives per aquesta 
temporada i que porta 
associat una sèrie d’accions 
comunes que es venen 
celebrant des de fa 2 anys 
per acostar cada cop als 
nens i nenes la practica 
d’aquest esport. Després 
Mario Rivillos, va fer entrega 
de 3 parell de botes de futsal 
en un sorteig entre tots els 
assistents a la jornada. 
El material recollit serà 
distribuït per Creu Roja.
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El retorn
C. G. A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ja torno a estar aquí. 
No volen  ser un mal plagi 
del dit pel recordat - avui 
més que mai, -Honorable 
Sr. Tarradelles.
 Va passar que arxivant 
papers i paperots, que uns 
altres que van darrera meu 
per parentela, -es fotran un 
tip de cremar,- em vaig do-
nar compte que la darrera 
col·laboració amb el títol 
“El joc de l’Oca”, era el que 
feia 500 de les fetes. Amb 
la recordança de com es 
van començar un 16-06-95. 
Amb unes condicions que 
jo he procurat respectar, i 
el Pedro i el Sisco no cal dir 
que també ho han fet. Per 
tan em vaig prendre  una 

quinzena sabàtica, i torno 
amb l’esperança de que 
em llegiu, i amb la primera 
voluntat de donar-vos les 
gràcies pel vostre interès 
per la meva salut i la meva 
llibertat.
 Tot ha vingut rodat des 
del 27/10/17, on el Senado 
va aprovar l’aplicació de 
l’article 155. Que suposa-
va la destitució de tot el 
Govern de firandants de 
la Generalitat. Que prenia 
les decisions no fent cas ni 
de lleis ni reglaments, i sí, 
per interessos de partit i de 
rauxes. I com és normal i 
fàcil d’entendre en qualse-
vol cap mig normal, la des-
titució del “quefe” de tot el 

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

Indesinenter
Nadal i Poble. 2017

La nit a les contrades,
un punt de llum vetllant.
Pastors i reis, i àngels,
misteri d’un Infant.
Paraules que agermanen,
Betlem donant la mà,
pessebres a les cases,
un cel a cada llar.
- Camins duent la pau.

La mal entesa història,
el greuge centenari,
l’estigma que s’enroca,
errors dels idearis.
Les befes sense mora,
conductes ordinàries,
la norma de la força,
les vexacions, l’escarni.
- Camins duent el mal.

desgavell a Catalunya el 
Sr. Carles Puigdemont. I 
aquest no poden aguantar 
la pressió de veure’s en-
derrocat de tots els seus 
somnis i fantasies, va fotre 
el camp. Intel·ligent que 
és un! El segueixen uns 
quants em suposo a “gas-
tos” pagats. Potser creia 
que davant d’aquest cop 
de força, tota la Comunitat 
Europea es mouria a favor 
del seu mal dit exili polític, 
lligat a una reconsideració 
de la llibertat de Catalunya, 
i no deu haver-ho aconse-
guit. Malgrat tot el treball 
per fomentar el turisme 
català a la capital belga. 
Deu estar una mica empre-
nyat, doncs ja ha anunciat 
que farà un referèndum (és 
la seva especialitat), per a 
que Catalunya se’n surti. 
No se quan el farà, però 

“Ole su garbo y salero”. 
D’això se’n diu un home 
amb seny, en els dies que 
corren.
 Freqüent em passa pel 
cap la idea de quan hagu-
éssim guanyat si als 18 
mesos hagués plegat, però 
l’eròtica del protagonisme 
és molt forta. Fins i tot crec 
que els actuals dirigents 
del PDeCAT, n’estarien ben 
satisfets que hagués mar-
xat a casa.
 Amb tots els malfats 
en que hem viscut els seus 
problemes i les seves solu-
cions, fugida inclosa, fan 
que tinguem el cor una 
mica encongit al tenir un 
futur ple d’interrogants, 
i de segur de problemes, 
cas de que guanyés  en les 
eleccions. No desitjo un 
vot de por de tots aquest 
catalans que els han fet 

sentir estranys a la seva 
terra. Que escolten el llen-
guatge radical d’uns de 
bons, i els altres són cata-
lans  dolents, perquè els 
bons només són ells. Que 
han hagut d’aguantar que 
són “infiltrats”, per boca de 
molts que s’assemblen als 
típics sectaris d’una doctri-
na monolítica.
 El tan “Evident”, pa-
raula freqüent del Sr. Oriol 
Junqueras, augurant un 
futur esplendorós d’una 
Catalunya en solitari en el 
món, no pot donar cabuda 
a cap dubte. I el seny, ens 
diu que n’hi ha d’haver de 
dubtes, i més quan tot el 
vist, ens diu que no saben 
on estan els frens, i amés 
no saben usar-los puntu-
alment. I la història també 
ens diu, que la rauxa no 
porta enlloc.

 Segons un recent estu-
di realitzat per la UdL, prop 
de 200 persones a Lleida 
no tenen un sostre. Sovint 
la ciutadania no som cons-
cients d’aquesta realitat 
candent a la nostra pròpia 
ciutat. Ignorem, i fins i tot, 
obviem totes aquelles per-
sones anònimes que no te-
nen els mateixos luxes que 
la majoria de la gent. Però 
no hauríem de parlar de lu-
xes, sinó de necessitats.
 El passat 23 de novem-
bre, va ser el dia mundial 

Visibilitzem les i els invisibles
Oriol Olmo, Secretari de Comunicació de les JERC- Lleida
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

dels sense sostre, és a dir, 
les persones que no tenen 
sostre pràcticament res. 
Es mereixen aquest prop 
centenar de persones, viu-
re sense una llar, sense 
un sostre? La resposta és 
complicada, i fins i tot, pot 
ser cruel. Si volem real-
ment revertir aquesta soci-
etat el que no podem fer és 
girar el cap i mirar cap un 
altre cantó com estem fent 
fins ara -m’incloc-. Moltes 
vegades penso que, tant 
governants com ciutada-

nia, se’ns fa el cor de pe-
dra i no pensem en totes 
i tots aquests invisibles. 
Invisibles que tenen tot el 
dret del món a tindre un 
habitatge. Potser la majo-
ria de nosaltres no se’ns 
acudeixen solucions per 
revertir la situació, però 
penso que sí que hi ha 
manera de conscienci-
ar-nos, o almenys, de fer 
palesa aquesta situació: 
visibilitzar-los. Reflexio-
nem-ho, pensem-ho, can-
viem-ho, i capgirem-ho. 
Fem visibles els invisi-
bles!

----------------------------------------
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Nadal 2017
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hi ha un conte de 
Dikens que s’anomena 
“Conte de Nadal”. Davant 
del personatge central de 
l’història desfilen tres fan-
tasmes de la seva vida: el 
passat, el present i el futur. 
Davant del passat l’home es 
sent trist, ple d’enyorança 
i sent llàstima de si mateix 
per tot allò que podia ésser 
i no ha estat, així es sub-
mergeix en un present ple 
de sospites, desconfiances, 
incomprensions, hostilitat, 
intoleràncies, condemnat 
a la més gran soledat. Una 
actitud plena de desamors 
cap a una humanitat en la 
que ha deixat de creure i a 
la que aparentment odia, 
esclau de la seva ceguera 
interior. La nostra persona-
litat és aquest personatge, 
tot el nostre domini del jo 
personal que ignora un pas-
sat que ha deixat d’ésser i 
creant-se un futur ple d’in-
cògnites desagradables, 
però la seva personalitat pot 
descobrir a temps, abans 
de que sigui massa tard per 
rectificar.
 El personatge del con-
te s’adona de la magnitud 
de lo que li presenta el seu 
fantasma (creació de la 
seva pròpia ment i alesho-
res tremola i s’esgarrifa fins 
al moll dels seus ossos). 
Contempla aquest present 
aterrat davant la duresa del 
seu cor, sent la seva imatge 
la que finalment atreu cap a 
el, aquest fantasma del fu-
tur del seu probable futur, si 
ell ho rectifica. Naturalment 
arriba a rectificar després 
d’un examen de conscièn-
cia al que li han sotmès els 

Memòria activitats de Creu Roja la 
Noguera
Pepita Sotelo, Presidenta de Creu Roja a la Noguera
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Al llarg d’aquest any 
Creu Roja a La Noguera  
ha assumit el repte d’es-
tar cada cop més a prop 
de les persones, sobre 
tot d’aquelles més vul-
nerables del nostre terri-
tori.
 La nostra tasca ha 
estat  dirigida a pluralitat 
de col·lectius, a perso-
nes amb dificultat d’ac-
cés al mercat laboral de-
senvolupant programes 
formatius d’orientació  
elaborant itineraris per-
sonalitzats d’inserció.
 Contra la pobresa i 
l’exclusió social de  per-
sones immigrades i atu-
rades organitzant l’aco-
lliment  adequat , oferint 
formació, assessora-
ment  legal  i el suport 
emocional necessari.
 Col·laborant  amb el 
projecte Àgape del Banc 
d’Aliments, juntament 
amb la resta de servei 
socials de la zona i orga-
nitzant cursos d’aprofita-
ment alimentari  per als 
usuaris d’aquest servei.
 Amb el sector de 
les persones grans de 
la nostra societat fent 
l’acompanyament do-
miciliari. La soledat, 
l’escassetat de recursos 
econòmics o els proble-
mes de salut són la nos-

tra prioritat en aquest àm-
bit ,alhora que  potenciem  
activitats a les residències 
de la nostra  ciutat i de la 
comarca dins el projecte 
“Avis Solidaris”.
 En punts de socors i 
emergències  activant la 
nostra presencia en els 
llocs on es concentren un 
gran nombre de persones  
per garantir la seguretat  i 
evitar situacions de risc, 
activant  l’atenció sanitària 
quan calgui, així  com el 
suport psicològic.  Organit-
zem  campanyes de sensi-
bilització i primers auxilis 
a entitats  de diferents àm-
bits perquè la millor mane-
ra  d’actuar per promoure 
la salut és la prevenció.
 Amb la  infància i joven-
tut creant espais ludicofor-
matius per a joves  amb un 
compromís solidari i edu-
cant en valors, prestant re-
forç escolar, beques men-
jador i oferint xerrades als 
centres educatius sobre 
temàtica actual per a joves 
i adolescents.
 I vers la població en 
general Creu Roja a La 
Noguera desenvolupa di-
verses accions de sensibi-
lització  per a conscienciar 
el conjunt de la ciutadania 
sobre les necessitats de les 
persones  tant a casa nos-
tra com a la resta del mon 

i fer difusió dels Drets Hu-
mans a través de campa-
nyes.
 En totes aquestes in-
tervencions Creu Roja a  
La Noguera durant l’any 
ha arribat a més de 1.700 
persones directament i a 
més de 2300 en activitats 
de sensibilització, gràcies 
al suport del socis particu-
lars, empreses, entitats i 
administracions publiques 
que ofereixen  el seu ajut. 
Al davant de tots els pro-
jectes hi han rostres anò-
nims, persones del nostre 
entorn, gent voluntària i  
col·laboradors que dedi-
quen part del seu temps  
a portar a terme aquesta  
gran tasca
 Aprofito aquest es-
pai per  fer una crida a la 
població amb inquietuds 
solidàries  i que  vulgui col-
laborar amb Creu Roja  en 
algun dels seus àmbits ja 
sigui com voluntari o vo-
luntària, col·laborador/a    o 
en la part més crematística 
com soci o sòcia. Només 
cal que consultin la nostra 
web www.creurojalanogue-
ra.cat  o que ens telefonin 
al 973445795 i els informa-
rem  gustosament.
 Moltes gràcies a socis, 
entitats col·laboradores,  
personal laboral  i volunta-
riat que treballa per digni-
ficar la vida de molts ciu-
tadans i que  fan possible 
que Creu Roja sigui cada 
cop més a prop de les per-
sones.
 Bones festes a tothom.

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

tres fantasmes seus i ressor-
geix triomfant, transformat, 
renovat, recuperant aquella 
prístina candidesa, puresa 
i beatitud de quan era nen i 
jove. I aquest renaixement li 
aporta la més gran felicitat 
coneguda per la felicitat, 
que la font primordial li en-
trega per a viure pels demés 
i oblidar-se de si mateix.
 Les festes de Nadal pre-
sents que havien d’haver es-
tat solidàries, tristes i egois-
tes es converteixen amb un 
esclat d’amor i felicitat per 
a tots però especialment 
per a l’ànima extraviada del 
personatge que troba la pau 
interior a l’expandir-se cap 
als demés.
 Coneixedora de la res-
ponsabilitat que individual-
ment tenim... perquè no en-
foquem tota la panoràmica 
passada, present i futura? 
Futura probablement d’un 
mode positiu, càlida, crea-
dor d’imatges grates i feli-
ces per a tots, tot i els con-
tratemps que puguin sorgir.
 Si enlloc d’instal·lar 
pensaments retrògrads en 
la nostra atmosfera mental, 
instal·lem tot l’amor de que 
siguem capaços, quina for-
ça més poderosa mouríem 
entre tots...
 Sant Joan en l’evangeli 
digué: “Allà on hi caritat i 
amor, allà hi ha Déu”. Tam-
bé Sant Mateu diu: “La llum 
del cos és l’ull, així que si el 
teu ull és un, el teu cos esta-
rà ple de llum”.
 Estem molt lluny del 
missatge de Nadal, d’amor, 
pau, justícia i vida.
 Bon Nadal i bon any de 
molta humanitat. 
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 Balaguer celebrarà 
l’any que ve la tercera 
edició del Posa’t la gorra. 
La presentació d’aquesta 
festa solidària, que tindrà 
lloc els dies 5 i 6 de maig, 
es va fer la setmana 
passada. 
 Des de l’organització 
confien que aquest acte 
serveixi per aconseguir 
més implicació de tota la 
ciutadania, més voluntaris 
i més col·laboracions, ja 
que, segons asseguren, 
es tracta d’una festa que 
ja s’ha consolidat.
 Ta m b é  a  n i v e l l 
i n s t i t u c i o n a l  e s t à 
garantida una major 
implicació de totes les 
administracions, cosa que 

també demanaven des de 
l’organització.
 El Posa’t la gorra és la 
primera font de recursos 
per finançar els serveis i 
accions que du a terme 
l’Associació de familiars 
i amics oncològics de 
Catalunya (AFANOC)  
i  concretament  pe l 
manteniment de la Casa 
dels Xuklis, una casa 
d’acollida per les famílies 
per rebre tractament als 
hospitals de referència a 
Barcelona, Sant Joan de 
Déu i la Vall d’Hebrón.
 Enguany a Balaguer 
es van recaptar uns 
90.000 euros, una mostra 
d’implicació, de solidaritat 
i de sensibilització.

El Posa’t la gorra 2018
comença a caminar amb la 
presentació del projecte

Instantània del Posa’t la gorra 2017

Els balaguerins es bolquen amb les
activitats i tallers de la Marató 2017

 A q u e s t  p a s s a t 
diumenge, la ciutat de 
Balaguer es va sumar un 
any més a la Marató de TV3 
per tal de recaptar fons per 
les malalties infeccioses.
 La novetat d’enguany 
és que ha tingut lloc al 
passeig de l’Estació i que 
a partir d’ara es farà un 
any a cada lloc, un a la 
plaça del Mercadal i un al 
Passeig de l’Estació per 

demanda de l’Associació de 
Comerciants Balaguer 2021 
que també forma part de la 
comissió organitzadora. 
 L e s  a c t i v i t a t s  v a n 
començar a les 11 del matí 
fins a les 2 del migdia, 
mentre que a partir de 
les 6 de la tarda, va tenir 
lloc la marató artística al 
Teatre Municipal, on varies 
entitats actuaven davant 
d’un públic molt solidari.

Un dels arbres participants al concurs d’arbres de Nadal

Les activitats de la Marató es van concentrar al Passeig de l’Estació

 Les entitats participants 
han organitzat enguany 
des de tallers educatius, 
p làst ics ,  manual i tats , 
venda de dolços,  inflables, 
samarretes solidàries, la 
flashmob de la Marató per 
part de l’Escola Municipal 
de dansa, exhibicions de 
country… fins a passejades 
a cavalls tot pensat per a 
tota la família. 
 També, l ’Associació 
de comerciants Balaguer 
2021 va organitzar una 
xocolatada solidària i el VII 
concurs d’ornamentació 
d’arbres i  material  de 
Nadal utilitzant materials 
reciclats per part dels 
alumnes de les diferents 
escoles.
 M a l g r a t  e l  f r e d , 
centenars de persones van 
sortir durant el matí per 
participar de les diferents 
activitats i tallers de la 
Marató, omplint el passeig 
d’ambient i de color.
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 Amb motiu del Dia 
Mundial contra la Sida, 
la Mesa de Salut Jove de 
la Noguera va instal·lar 
una taula informativa el 
passat divendres dia 1 de 
desembre al centre del 
Passeig de l’Estació de 
Balaguer, entre les 17.00 
i les 19.00 h.
 Els joves van posar a 
disposició per a tothom 
i  de forma gratuï ta 
material relacionat amb la 
prevenció contra aquest 
v irus com diferents 
tríptics informatius, 
preser vat ius,  l laços 
vermells, marxandatge 
variat, i informació i 
assessorament.
 D e s  d e  l a  M e s a 
de Salut Jove de la 
N o g u e r a  s ’ u n e i x e n 
d’aquesta manera a 
la commemoració del 

Taula informativa en motiu del 
Dia Mundial contra la Sida, al 
Passeig de l’Estació

Taula amb material pel Dia Mundial contra la Sida

Estava instal·lada per 
la Mesa de Salut Jove 
de la Noguera, que 
s’ha unit al Dia
Mundial contra la Sida

Dia Mundial contra la 
Sida, ja que «creiem que 
la prevenció i l’accés 
a la informació són 
fonamentals, atès que 
només a l’any 2016 va 
haver-hi més d’1 milió 
de morts a causa de 
malalties relacionades 
amb la sida, arreu del 
món» segons indicaren 
fonts de la Mesa de Salut 
Jove de la Noguera, 
promotors d’aquesta 
taula  in format iva  a 
Balaguer el passat Dia 
Mundial contra la Sida.

L’Orfeó Balaguerí oferirà el concert de 
Nadal el proper 26 de desembre al Teatre
 El proper dia 26 de 
desembre a 2/4 de 8 del 
vespre, l’Orfeó Balaguerí 
celebrarà el tradicional 
Concert de Nadal al Teatre 
Municipal. 
 En la  pr imera part 
s’oferirà la «missa brevis 
de  Char les  Gounod» , 
estrenada recentment 
a la Missa Solemne de la 
festivitat del Sant Crist, «Ave 
Maria» també de C. Gounod 
i «Cançó a Mahalta»  extreta 
d’un poema de Màrius 
Torres, que va musicar Lluís 
Llach. Aquest any 2017 es 
commemora el 75è aniversari 
de la mort de l’insigne 
poeta. La segona part estarà 
reservada a nadales.

Oriol Arumí exposa a l’Escola Ermengol 
de Balaguer fins el proper 30 de gener

Exposició d’Oriol Arumí

Orfeó Balaguerí

En la primera part del concert, l’Orfeó oferirà la 
Missa brevis de Charles Gounod i la Cançó a Mahalta

 El passat divendres, 
es va inaugurar a l’Escola 
Ermengol de Balaguer, 
l’exposició del pintor Oriol 
Arumí. Es tracta d’una 
selecció personal d’obres 
que abarca els seus trenta 
anys d’itinerari professional. 
 La mostra es pot visitar 
a l’Escola Ermengol, al 
carrer del Pont 65, del 15 
de desembre al  30 de gener. 
L’horari d’apertura és de 
dilluns a divendres de 17,30 
a 19h i dissabtes de 10 a 12h.
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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).
------------------------------------   
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.
-----------------------------------

VENTA de llenya, de 
diferents tipus. Fem el 
repartiment a domicili. 
Pregunteu preu i de-
maneu informació als 
telèfons: 677559592-
677559593 (Miquel 
Garrofé).
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES LLOGA magatzem 
de 30 m2 i 4’5 m d’al-
çada al c/ Sant Pere 
Màrtir, 63. També llo-
guem pàrquing de línia 
al c/ Noguera Pallare-
sa. Raó:  973447752-
639920281.
---------------------------------------
ES LLOGA pàrking amb 
porta automàtica al c/ 
Bellcaire de Balaguer. 
Raó: 973446072 (deixar 
missatge al contestador 
o trucar de nit).
---------------------------------------

VENTA CASA A GERB, 
240 m2, 4 habitacions, 4 
banys, barbacoa, jardí, 
garatge per 2/3 cotxes. 
Amb possibilitat de 
permuta per pis a Bala-
guer. Abstenir-se curio-
sos. Zona urbanització 
amb escoles i piscines 
municipals. Raó telè-
fon: 667759666.
-----------------------------------
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 Bala-
guer. Informació per-
sonalitzada al telèfon: 
973450555.
-------------------------------------

VENTA PÀRQUING al 
c/ Sant Crist, 57. Apte 
per a dos cotxes, més 
traster. Raó telèfon: 
651563634.
---------------------------------------
ES LLOGA local comer-
cial de 32 m2, al c/ Gi-
rona (Balaguer). Amb 
aigua, llum, porta d’alu-
mini i vidre i reixa. Raó: 
667476172.
---------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
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!! 
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.
------------------------------------
REPASSOS de llengua 
anglesa (Cursos: Edu-
cació Primària, ESO i 
Batxillerat). Raó inte-
ressats: 698383277.
------------------------------------
BAR FLEMING precisa 
cuiner/a amb experièn-
cia. Tel.: 629476013.
------------------------------------
------------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció de breus 
classificats, us podeu 
adreçar a les nostres 
oficines del c/ Sant Llu-
ís, 36-38 altell de Ba-
laguer, al 973448273 o 
bé des del web www.
revistagroc.com
-----------------------------------
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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. DOLSET- 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.

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS
PRESSUPOST

De les 8 de la tarda del 14 de desembre a les 8 de la tarda del 21 de desembre  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 de desembre a les 8 de la tarda del 28 de desembre  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de desembre a les 8 de la tarda del 4 de gener  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 4 de gener a les 8 de la tarda de l’11 de gener  SALA
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