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 Sant Antoni Abat fou un monjo cristià pioner de 
l’eremitisme. És considerat el patró dels animals de peu 
rodó i, per extensió, de tots els animals domèstics, així 
com dels traginers. La llegenda explica que era un gran 
amic dels animals i, quan en veia un de ferit, el guaria. 
Així ho va fer amb un porquet, que, per mostrar-li el seu 
agraïment, va decidir acompanyar-lo la resta de la seva 
vida; és per això que popularment se l’anomena sant 
Antoni del porquet i, també, sant Antoni dels ases.
 Va repartir els seus béns als 19 anys i va anar a viure 
sol a la rodalia del seu lloc de naixement.
 La seva festa s’escau el 17 de gener, essent una 
celebració important en els països d’influència cristiana.
 Com a tradicional protector dels animals útils per 
a les feines del camp, se celebren en honor seu gran 
nombre de festes populars relacionades amb ells, per tal 
d’obtenir la fertilitat dels animals i dels aliments, i la seva 
purificació. En el passat va ser una festa clau en moltes 
poblacions, essent la festa major d’hivern o festa major 
petita. Actualment, el seu arrelament és un fet, tot i que 
la desaparició dels animals de treball podia fer pensar 
en l’extinció de la festa. Als països de parla catalana, la 
devoció popular al sant es remunta al segle XII, per la 
influència dels pelegrinatges a l’abadia de Sant Antoni 
propera a Viena del Delfinat.
 És en honor seu que se celebren els tradicionals 
Tres Tombs arreu del país, com a patró dels gremis de 
traginers: el sant beneeix les cavalleries i presideix les 
cavalcades, també anomenades Passades o Beneïdes. 
 A les Balears i al País Valencià, així com al 
Matarranya, la festa també compta amb la presència 
de grans focs, fogueres o barraques, d’un tipus especial 
de dimonis, les botargues i d’un bon nombre de balls, 
cançons i tradicions gastronòmiques pròpies. També hi 
ha poblacions en què es representa la vida del sant i com 
els dimonis intentaren cremar-lo sense aconseguir-ho.
 Balaguer no n’és una excepció, i cada 17 de gener, 
organitzats per la Confraria de Sant Antoni Abat 
de Balaguer es celebren diferents actes religiosos 
i tradicionals com la Missa en honor del Sant, La 
Benedicció dels animals i la Festa dels Tres Tombs. Una 
festa que té molt bona acollida, per tant per la gent que 
porta a beneir els seus animalons, com pels pagesos 
que celebren la seva festa i la gent també que participa  
en el concurs de carrosses.

Sant Antoni Abat
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Els Reis Mags d’Orient porten la il·lusió a 
centenars de nens i nenes de Balaguer

Cavalcada de Reis

 El passat 5 de gener, 
Ses Magestats els Reis 
mags d’Orient van tornar a 
visitar la capital de la No-
guera, fent la seva arribada 
a l’estació de trens on van 
ser rebuts per l’Alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal 
i centenars de nens i nenes 
de la ciutat que esperaven 
il·lusionats l’arribada dels 
Reis.
 Els Reis van pujar a les 
seves carrosses i passant 
pel Passeig de l’Estació es 
van dirigir cap a la Plaça del 
Mercadal on un escenari es-
pectacular els esperava per 
rebre les mostres afectuo-
ses de tots els balaguerins.
 Després de rebre les 
cartes es retiraren per des-
cansar davant la nit més 
laboriosa de l’any.

Els Reis mags d’Orient van arribar amb el tren de la 
Pobla i van recórrer amb carrosses des de l’estació 
de trens fins a la Plaça del Mercadal

Lliurament dels premis escolars del 
concurs de dibuix de Nadal 2017

Guanyadors Concurs dibuix

 El jurat va valorar el 
conjunt  dels  dibuixos 
presentats  en  aquest 
certamen i després d’una 
llarga i difícil selecció, 
atesa la igualtat i qualitat 
de les obres presentades, 
destacant la creativitat, 
o r i g i n a l i t a t  i  e s f o r ç 

individual de cada alumne. 
El lliurament es va fer l’últim 
dia del Parc de Nadal i 
enguany el lema era “Els 
ornaments de Nadal”, 
organitzat per l’Ajuntament 
i el Centre de Recursos. El 
veredictes va ser el següent: 
Categoria Llar d’infants: 

Roger Torra Casals; Rut 
Parramon Montoliu i Nil 
Farreny Gilisbars. 
 En categoria Infantil, 
el primer premi va ser per 
Enzo Hernández Ruestes de 
l’Escola La Noguera, seguit 
de Ona Nieto Martínez de La 
Noguera i Martina Paniagua
del Gaspar de Portolà.
 En categoria Cicle inicial 
va guanyar Raúl Fèlix Terés 
del Vedruna, seguit de Isabel 
Majà Plensa del Gaspar i de 
Roc Alba Puig del Vedruna.
 En categoria Cicle mitjà 
va guanyar Carla Badia 
Dolset del Vedruna, Lluna 
Montardit Trota del Vedruna 
i Michel Ortiz Trujillo del 
Gaspar.
 En  categor ia  Cic le 
Superior van ser Alberta 
Minea del Vedruna; Núria 
Pedrós Cornet de Gaspar i 
Alex Petrov del Vedruna.

 El vespre del 4 de 
gener va tancar el Parc 
de Nadal a Reis de Bala-
guer i ho va fer amb un 
gran èxit de participació 
i assistència, ja que cada 
dia han passat pel Parc 
centenars de nens i ne-
nes.
 El Parc que va es-
tar obert des del 27 de 
desembre,  ha comptat 
enguany amb diverses 
novetats, la majoria de 
les quals han tingut una 
molt bona acollida per 
part dels assistents. En-
tre elles, per exemple, la 
incorporació de l’Escola 
Ermengol, que cada dia 
ha organitzat diferents ti-
pus de tallers d’arts plàs-
tiques i educatius, així 
com el taller anomenat 
“Sóc un bomber” a càrrec 
del Parc de Bombers de 
Balaguer.
 D’altra banda, també 
hi ha hagut el denominat 
espai dels jocs familiars 
gegants i les peces de 

Centenars de nens i nenes 
gaudeixen del Parc “De Nadal 
a Reis 2017-2018”

Parc de Nadal a Reis

Des del 27 de
desembre fins al 4 
de gener instal·lat 
al pavelló polivalent 
d’Inpacsa

construcció fustes i fuste-
tes; tallers gastronòmics; 
de manualitats nadalen-
ques i de pintures; l’espai 
del conte; el Parc d’Educa-
ció Viària, l’espai de Creu 
Roja on pintaven cares 
o  la resta d’elements ha-
bituals del parc com són 
els inflables per edats o 
els diferents jocs.
 El Parc va rebre la visi-
ta de l’home dels nassos 
el dia 31 de desembre i 
també la visita del Patge 
Reial el dia 4 de gener, que 
va saludar tots els nens i 
nenes del recinte i també 
hi va haver un Festival fi 
de festa amb l’espectacle 
“3/4 de 15 show!” amb 
pallassos i animació.
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 El proper diumenge 
21 de gener, el Museu 
presentarà el catàleg so-
bre l’exposició “El retrat 
de la mirada del pintor 
balaguerí Francesc Bor-
ràs.
 La visita guiada anirà 
a càrrec d’Irma Secanell, 
comissària de l’exposi-
ció. L’obra de Francesc 
Borràs és en essència 
testimoni pictòric del 
caràcter balaguerí. Les 
seves pintures mostren 
la vida als carrers, la gent 
i tot allò que conforma-
va el relat col·lectiu de 
la ciutat. Tanmateix, a 
banda de l’obra dedicada 
als mercats, les escenes 
quotidianes i la vida als 
carrers, Francesc Borràs 
també realitzà un seguit 
de peces per guanyar-se 
la vida. Aquestes obres 

El Museu presentarà el catàleg 
de l’exposició del pintor
Francesc Borràs

Exposició de Francesc Borràs

La Fundació Diferencia2 vol potenciar el 
sector lleter, s’incorpora al CESET
 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer és titular del 
Centre Estratègic de Suport 
Empresarial i Tecnològic de 
Balaguer (CESET). Entre els 
objectius del CESET hi ha el 
foment de la col·laboració 
entre el món de l’empresa 
i la universitat i els centres 
de recerca, afavorint la 
transferència de tecnologia 
i treballar amb tot tipus 
d’entitats per promoure la 
iniciativa emprenedora i 
oferir serveis de qualitat i 
innovació en benefici de 
les empreses i dels sectors 
econòmics de la ciutat i del 
territori. 
 E l   seu  reg lament 
estableix que l’Ajuntament 
de Balaguer pot cedir espais 
del centre a entitats quan 
consideri que la seva activitat 
pugui constituir una aportació 
especialment significativa 
per a la dinamització, la 
modernització, la innovació o 
la reconversió de l’economia 

de la ciutat i del territori  
o de determinats sectors 
productius que siguin 
particularment importants 
per a aquells. 
 L ’ A j u n t a m e n t 
considera que la Fundació 
DIFERENCIA2 pot esdevenir 
un referent del sector lleter, 
no només de la plana de 
Lleida sinó a tot Catalunya. 
Que la Fundació tingui la 
seu a Balaguer pot convertir, 

Col·laboració CESET amb Diferencia2

segons el consistori, la capital 
de la Noguera en un pol 
d’atracció de professionals 
i d’activitats relacionades 
amb el sector i, per tant, en 
un element de dinamització 
de l’economia local. És per 
aquesta raó que s’ha decidit 
recolzar aquesta entitat i 
cedir-li uns espais al CESET 
perquè pugui començar a 
desplegar la seva activitat.
 Diferencia2 és una 
Fundació privada sense ànim 
de lucre creada a partir d’una 
aliança estratègica entre 
empreses i professionals 
relacionats amb el sector 
l l e te r,  p rocedents  de 
diferents àmbits: veterinària, 
nutrició, genètica, gestió 
animal, econòmic i jurídic, 
etc. i vinculats a les diferents 
explotacions lleteres de 
Catalunya.
 Les comarques de Ponent 
la cabanya total és de més de 
25.000 vaques, una tercera 
part del total de Catalunya.

sovint eren retrats que 
li encarregaven les fa-
mílies més benestants 
i influents, i suposen la 
part més comercial del 
seu treball.
 L’exposició Francesc 
Borràs: el retrat de la 
mirada es planteja a 
partir de diversos eixos 
temàtics, però que for-
malment comparteixen 
la importància d’un ele-
ment clau en l’obra de 
l’artista: la representació 
de la mirada.
Les obres es presenten 
a partir de tres planteja-
ments formals i concep-
tuals: El gest contingut, 
el retrat com a símbol de 
distinció social i el retrat 
més personal.
 Aquesta exposició 
es pot veure al museu 
des del 8 de novembre.

CEI Balaguer
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 El passat dimarts dia 
19 de desembre l’Obra 
Social «La Caixa» i l’es-
cola Àngel Guimerà de 
Balaguer van signar un 
conveni de col·laboració, 
amb l’objectiu de donar 
suport a l’escola amb el 
projecte Aprenem i Ju-
guem.
 Aquest conveni su-
posa la col·laboració per 
part de l’Obra Social de 
la Caixa de 5.000 euros per 
aquest curs escolar.
 El Projecte Aprenem 
i Juguem neix de la 
necessitat de poder oferir 
a les famílies de l’escola 
una oferta d’activitats 
extraescolars adreçades 
als seus fills i filles vetllant 
i garantint així, el principi 
a terme gràcies a la 
col·laboració i participació 
econòmica que l’Obra 
Social «La Caixa» ofereix a 
l’escola.  Aquesta dotació 
econòmica es destina a 
la realització d’aquestes 
activitats.
 L’ E s c o l a  À n g e l 

L’Obra Social de La Caixa aporta 
cinc mil euros per activitats a 
l’escola Àngel Guimerà

Els escolars tenen 
mancances
econòmiques per
fer activitats
extraescolars

Guimerà és un centre de 
màxima complexitat. La 
majoria de les famílies 
de l’escola viuen en 
entorns socioeconòmics 
i culturals amb moltes 
mancances. L’economia 
familiar no pot assumir el 
cost que suposa que els 
seus fills i filles puguin 
participar d’activitats 
extraescolars.
 El projecte, doncs, 
pretén pal·liar aquestes 
mancances.
 Actualment ja són 
un 24% dels alumnes de 
l’escola que gaudeixen 
d ’ a q u e s t  a j u t  p e r 
participar en aquestes 
activitats que es realitzen 
en horari extraescolar de 
17 a 18h de la tarda.

L’Associació Comercial de Balaguer crea 
la seva pròpia revista amb nom “ACB”

Nova revista ACB

La revista que ha tret un primer número aquestes 
festes nadalenques té una tirada de 11.500
exemplars que es repartiran a Balaguer i comarca

La plaça del Mercadal acollirà una nova 
edició de la Festa dels Tres Tombs

Festa dels Tres Tombs

 Com ja és tradició el 
dia de Sant Antoni,  el 
proper dimecres 17 de 
gener, Balaguer acollirà 
una nova edició de la 
tradicional festa de Sant 
Antoni organitzada per la 
Confraria de Sant Antoni 
Abat.
 A partir de les 8 del 
matí es farà la benedicció 
del panets de Sant Antoni, 
seguida d’una missa a 
l’altar del Sant a l’església 
de Sant Josep, situada al 
carrer Miracle.
 A les 11 del matí es farà  
la Missa solemne oficiada 
pel Rector de Balaguer i 
concelebrada pels altres 
mossens de la parròquia.
 Serà a partir de les 
1 2  d e l  m i g d i a ,  q u a n 
començarà la  popular 
Festa dels Tres Tombs a la 
Plaça del Mercadal.

 En primer lloc, seran 
b e n e ï t s  e l s  a n i m a l s 
domèstics i de companyia, 
tot seguit passaran a la 
benedicció les carrosses 
participants als tres tombs 
i per últim desfilaran els 
tractors i tota la maquinària 
agrícola. 

 Després es farà el dinar 
de germanor al pavelló molí 
de l’Esquerrà, seguit d’una 
tarda de ball organitzat tot 
per la Confraria de Sant 
Antoni Abat de Balaguer, 
on també faran l’entrega 
de premis i trofeus a les 
carrosses participants.

Conveni Caixa-Àngel Guimerà

 Balaguer compta amb 
una nova revista que té 
l’objectiu de promocionar 
els atractius comercials i 
empresarials de la ciutat. 
És una iniciativa de l’As-
sociació de Comerciants 
de Balaguer (ACB), que 
pretén donar a conèixer 
els productes i serveis de 
proximitat i màxima qualitat 
que ofereixen els seus 170 
associats.
 La revista, que porta 
per nom ‘ACB’, té caràcter 
trimestral amb una tirada 
d’11.500 exemplars, que 
es repartiran gratuïtament 
ent re  e ls  comerços  i 
empreses adherides a l’ACB 
i als pobles de la comarca, 
per atreure nous clients als 
comerços i empreses de la 
capital de la Noguera.
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Creen la cançó “A la guerra, res!” per a 
que sigui un himne contra la violència

Instantània del videoclip promocional de la cançó

La cantant balaguerina Edurne López ha interpretat 
juntament amb Albert Ormazabal la versió en català 
de la cançó “A la guerra, res!”

 Es tracta d’una creació 
musical sense cap tipus 
de relació amb qualsevol 
ideologia política que té com 
a finalitat portar a terme 
una obra social de màxima 
urgència fent una crida a 
tots els ciutadans perquè 
tots i cadascun de nosaltres 
reivindiqui “A la guerra, res!” 
i ho faci a través d’un mitjà 
d’expressió tan clar i lúdic com 
és la música.
 Aquest projecte musical 
plurilingüe de projecció estatal 
té com a objectiu  reivindicar 
la pau i la no-violència al món, 
així com denunciar tota la 
creativitat malbaratada a les 
guerres i exposar, a la vegada, 
com s’esdevindria de diferent 
el món si focalitzéssim la 
nostra imaginació en crear 
accions que embellissin les 
nostres vides.

Músic balaguerí Josep Maria Porté

 La cançó -composada 
originalment en èuscar per 
la compositora basca Julene 
Maia i produïda pel músic 
balaguerí Josep M. Porté- ha 
estat adaptada en 4 llengües 
(espanyol, català, èuscar i 
gallec) i interpretada per 4 
parelles d’artistes mixtes. La 
cançó pretén arribar a centres 
educatius, associacions i a 
tota la ciutadania perquè tots 
puguin utilitzar-la i esdevingui 
arreu l’himne DENIP 2018.
Aquest projecte compta amb 

un web (www.alaguerranada.
org) on, a banda de conèixer 
en profunditat la iniciativa, 
hom pot trobar-hi recursos 
i materials de suport per 
treballar la cançó. “A la 
guerra, ¡nada!” (títol oficial de 
la cançó) pot descarregar-se 
en format digital a través de 
les plataformes de distribució 
musical i els promotors es 
comprometen a donar el 50% 
dels beneficis que generin 
les descàrregues a l’ONG 
“Pasaportes para Siria”.
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 A la xerrada van 
assistir-hi un total de 
17 persones que es 
v a n  m o s t r a r  m o l t 
interessades a  conèixer 
quin és el procediment de 
tramitació i els requisits 
documentals que cal 
presentar.
 Aquesta xerrada s’ha 
realitzat arrel de l’interès 
de diferents persones que 
han sol·licitat informació 
sobre aquest tema.
 El Consell Comarcal 
de la Noguera va acollir 
el 18 de desembre una 
xerrada sobre tràmits 
per a l’obtenció de la 
nacionalitat espanyola 
organitzada des dels 
Serveis Socials a través 
del Servei d’Atenció a la 
Immigració i la Diversitat 
(SAID) per respondre a 
l’augment de sol·licituds 

El Consell organitza una
xerrada de com obtenir la 
nacionalitat espanyola

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

d ’ i n f o r m a c i ó  q u e 
diferents persones de la 
ciutat han formalitzat.
 La sessió va anar 
a  c à r r e c  d ’ A S P I D , 
entitat que en els últims 
temps ha endegat nous 
serveis i programes 
socioeducatius adreçats 
a la població en situació 
de vulnerabilitat social. 
En la  sessió  es  va 
informar sobre quins 
són els procediments 
de tramitació que s’han 
de seguir per obtenir la 
nacionalitat espanyola.

L’Ajuntament demana a la Generalitat la 
integració de les vies en forma de tramvia

Estació de tren

L’Ajuntament demana que el nou projecte contempli 
més passos cap a l’altre costat de via on hi ha molts 
equipaments municipals com la piscina

L’Ajuntament de Balaguer reclama a 
Agricultura els comunals del canal

Canal Algerri-Balaguer

 L’ a j u n t a m e n t  d e 
Balaguer ha reclamat al 
departament d’Agricultura 
que la superfície comuna de 
la concentració parcel·lària 
per a la posada en reg de 
l’últim sector del canal 
Algerri-Balaguer passi a 
ser de titularitat municipal, 
tal com s’ha fet en els altres 
trams del canal. L’alcalde, 
Jordi  Ignasi  Vidal ,  ha 
explicat que en el cas de 
Balaguer, les parcel·les 
sobrants han estat per al 
departament d’Agricultura, 
quan en els altres pobles 
són municipals.
 D ’ a l t r a  b a n d a , 
l’ajuntament de Balaguer, 
com a membre que és 
també de la comunitat del 
canal, ha demanat diversos 
punts d’aigua, entre ells, un 
per a la gossera i un altre 
per al cementiri nou.

 El sector de Balaguer 
és on s’ubica tota la zepa 
del canal Algerri-Balaguer, 
unes 1.300 hectàrees. El 
consistori confia en què 
algun dia aquesta zona 
pugui disposar d’un reg 
de suport. Mentrestant, 
però, segons Jordi Ignasi 

Vidal ,  ca l  estudiar  la 
possibilitat d’explotar la 
zepa turísticament.
 L’últim tram del canal, 
actualment  en  obres , 
beneficiarà 792 hectàrees 
de cultius de la capital de 
la Noguera propietat de 236 
regants. 

 L’ajuntament de Ba-
laguer confia que el de-
partament de Territori i 
Sostenibilitat sigui  receptiu 
a la seva demanda de més 
“permeabilitat” en el projec-
te que busca la integració 
urbanística de les vies del 
tren substituint-les per les 
d’un tramvia.
 Així ho va posar de ma-
nifest l’alcalde, Jordi Ignasi 
Vidal, durant la Comissió 
de seguiment que es va 
celebrar a principis del mes 
de desembre.
 Segons Vidal, cal que 
el nou projecte contempli 
més passos cap a la trama 
urbana de l’altre costat de la 
via del tren, on ja hi ha molts 
serveis com col·legis, la 
piscina o la zona esportiva, 
a banda de l’àrea d’Inpacsa.

Xerrada al Consell Comarcal
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 Un grup de voluntaris, 
entre els quals hi ha al-
guns Comitès de Defensa 
de la República (CDR), 
s’han ofert per recuperar 
les trinxeres republica-
nes de la Guerra Civil de 
Montgai després de les 
destrosses ocasionades 
en aquest element patri-
monial l’última setmana 
de desembre.
 Així, pel dissabte 20 
de gener al matí s’ha or-
ganitzat una jornada de 
treball amb voluntaris per 
reparar els danys causats 
en aquest espai.
 L’alcalde, Jaume Gi-
labert, ha destacat que 
“molta gent ha mostrat el 
seu interès a col·laborar”, 
de manera que està pre-
vist que s’organitzin dife-
rents grups de treball per 
accedir a les trinxeres en 

Grups de voluntaris volen
recuperar les trinxeres
republicanes de Montgai

Trinxeres de Montgai

Una bretolada va fer 
que quedessin molt 
deteriorades i aquest 
dissabte 20 de gener 
es repararan

torns.
 Entre els danys que 
hi va haver destaquen 
les destrosses als punts 
de tirador, a la teulada 
de l’entrada al refugi així 
com l’obstaculització del 
pas de les trinxeres amb 
roques.
 L’ajuntament enca-
ra no té quantificats els 
danys però l’alcalde as-
segura que intentaran 
recuperar la zona el més 
aviat possible perquè de 
cara a la primavera pugui 
tornar a ser visitable.

Caga Tió especial del Reforç Educatiu 
del centre de Cáritas Balaguer

 Gràcies a l’Obra Social 
de La Caixa el  passat 
dimarts 19 de desembre els 
participants del projecte de  
Reforç Educatiu i coincidint 
amb l’últim dia abans de les 
vacances nadalenques, van 
poder gaudir d’un Caga tió 
especial, amb regal sorpresa 
d’una motxilla amb material 
escolar. Cáritas vol donar 
les gràcies als voluntaris 
que fan possible aquesta 
activitat i on l’objectiu del 
projecte segueix la pauta 
d’ajudar-los a millorar el seu 
rendiment escolar i al mateix 
temps treballar habilitats 
socials, d’oci i relacions amb 
d’altres companys.Caga tió de Cáritas

Entrega de diplomes als cursos del
projecte Activa’t del centre de Cáritas
 Durant la setmana abans 
de Nadal els participants 
del projecte Activa’t i de 
l’Espai Grapats de Balaguer 
van realitzar un esmorzar 
i un taller de tradicions 
nadalenques amb el pastisser 
Pepe Daza realitzant torrons i 
tortell de reis per celebrar la 
finalització dels cursos, així 
com l’entrega de diplomes 
dels mateixos.
 L’Activa’t és un projecte 
cofinançat pel fons social 
europeu i Cáritas Urgell.

Els alumnes van rebre una motxilla amb material 
escolar gràcies a l’Obra Social de la Caixa

Cáritas Balaguer
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Festa major a Térmens el 13, 
19, 20, 21 i 28 de gener

Térmens celebra la seva festa major d’hivern

Térmens celebra la seva festa major d’hivern, amb 
un seguit d’activitats per a tots els públics. Els actes 
començaran aquest dissabte 13 de gener i s’allarga-
ran fins el proper diumenge dia 28.

DISSABTE dia 13
17.00 Finalització del Taller d’Escacs, on podran 
participar i jugar tots els assistents. En acabar coca 
i xocolata per tothom, al Centre Cultural Sant Joan.

DIVENDRES dia 19
10.00 Parc infantil terrestre al poliesportiu (fins a les 
13 h i de 15.30 a 17.30 h). Amb super herois, monitors 
i música ambiental.
17.30 Konjovent Térmens, al Bar del Poliesportiu, 
oferirà un berenar amb música per tots els nens i 
nenes. 

DISSABTE dia 20
08.30 Esmorzar popular al darrera del poliesportiu.
12.00 Missa Major cantada per la Coral de Térmens, 
després Cercavila amb els Gegants i Capgrossos de 
Térmens, fins al Poliesportiu amb l’acompanyament 
del grup The Golden Saxo.
14.00 Dinar  i concurs de cassoles al poliesportiu.
17.00 Ball de tarda amb The Golden Saxo.
00.30 Concert a càrrec del grup de versions 
Rocktambuls i a continuació Disco Mòbil Galaxy 
amb DJ.

DIUMENGE dia 21
12.00 Màgia Infantil amb el Mag Fèlix i l’espectacle 
“Pota de cabra!” al Centre Cultural.
16.00 Partit de futbol entre l’AE Térmens i l’Albi CF 
al Camp de Futbol, 18 jornada de 2a catalana.
18.00 Concert festa major amb l’Orquestra Pasarela.
19.30 Ball de tarda amb l’orquestra Pasarela.

DIUMENGE dia 28
17.00 Campionat d’Escambrilla al local de la Llar 
de Jubilats, pot participar-hi tothom. Xocolatada en 
acabar.

Àger destinarà 210.000 euros del
pressupost del 2018 al centre històric

 L’ajuntament d’Àger 
ha donat llum verda al 
pressupost del 2018, que 
ascendeix a més d’1,5 
milions d’euros.
 Segons l’alcalde, Lluís 
Ardiaca, la inversió més 
important es destinarà a 
finalitzar la reconstrucció 
del centre històric.
 El projecte ascendeix 
a  210.000 euros i  per 
sufragar-lo es comptarà 
amb ajuts de l’1% Cultural 
de l’Estat. La rehabilitació 
del barri històric d’aquesta 
població de la Vall d’Àger 
va començar fa més de sis 
anys a través del Pla de 
Barris de la Generalitat.Àger

Comença la reforma i reparació dels 
contenidors soterrats de Balaguer
 Ja s’han començat les 
obres de reparació d’alguns 
dels contenidors soterrats 
de Balaguer, actualment 
malmesos per la manca de 
manteniment que han patit 
des de la seva instal·lació.
 En total s’actuarà en 24 
plataformes, és a dir, en 48 
contenidors de la ciutat.
 L’empresa que porta a 
terme la millora d’aquests 
equipaments és Equinord i 
el pressupost és de 22.000 
euros.

Compten amb ajuts de l’1 per cent cultural per tal de 
fer front a la despesa de la reconstrucció del centre

Contenidors soterrats
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 L’alumnat de l’Escola 
Mont-roig de Balaguer ha 
celebrat un curs més la Fes-
ta de Nadal conjuntament 
amb les famílies del centre. 
 La festa va tenir lloc el 

La Cooperativa d’Artesa tria un 
dibuix escolar per la etiqueta 
del seu vi jove

Festa del Nadal al Mont-roig

L’associació de mares i pares d’alumnes del centre 
va convidat petits i grans a un berenar

L’Escola Mont-Roig celebra el Nadal 
amb diferents activitats culturals

 Aquesta tardor, la 
Cooperativa i l’Escola 
d’Artesa de Segre van 
organitzar un concurs de 
dibuix entre l’alumnat de 
primària del centre per tal 
d’escollir un dibuix que 
formarà part del vi jove 
Menut Montsec, que sortirà 
al mercat aquests primers 
mesos del 2018.
 La Cooperativa d’Artesa 
va premiar un dibuix 
per cicle amb un lot de 
productes de proximitat: 
cicle inicial, Arlet Regué 
Claverol; cicle mitjà, 
Isàia Boliart López; i cicle 
superior, Martí Regué Leal. 
Dels tres, el dibuix escollit 

per a l’etiqueta fou el de la 
Isàia, que va ser obsequiada 
amb una tauleta tàctil com 
a guanyadora del concurs.
 El lliurament dels 
premis es va fer a la mateixa 
escola, en el marc de les 
activitats nadalenques, el 
dimecres 20 de desembre. 
El gerent i l’enòleg de la 
Cooperativa, acompanyats 
del director del centre van 
encarregar-se de donar els 
premis.
 L a  c o l · l a b o r a c i ó 
entre els dues entitats es 
completarà amb una visita 
al celler del Montsec de 
la Cooperativa, al polígon 
industrial d’Artesa de 
Segre, per part de l’alumnat 
de cicle mitjà. 
 A finals de gener, la 
Biblioteca Joan Maluquer 
i Viladot exposarà una tria 
dels dibuixos realitzats.

Escola Mont-Roig

passat divendres, dia 15 de 
desembre a la tarda a les 
instal·lacions del Pavelló 
Molí de l’Esquerrà.  
 Les famílies van poder 
gaudir amb les actuacions 

de l’alumnat que van inter-
pretar una cantata basada 
en el tema de «L’Espai» 
i  que pretenia treballar 
aspectes relacionats amb 
l’educació emocional.
 Per acabar l’Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes 
de l’escola va convidar 
petits i grans a berenar, 
mentre es feia una rifa de 
diferents lots.
 Per acabar, el  dimecres 
dia 20 l’alumnat va rebre la 
visita del Patge Reial i el 
divendres 22, l’alumnat més 
petit del centre va fer cagar 
la soca.
 Tot un seguit d’activitats 
pensades per mantenir 
l’arrelament a la pròpia 
cultura i gaudir de les 
tradicions nadalenques a 
l’escola, entre els alumnes, 
professors i famílies.

Alumnes de l’escola Els Planells

La biblioteca Joan 
Maluquer exposarà 
els dibuixos
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 L’Eva té la seva pri-
mera entrevista després 
d’una llarga temporada 
sense oportunitats. Deci-
dida a aconseguir la feina, 
desplega el seu currícu-
lum, farcit d’experiències 
efímeres i radicalment he-
terodoxes. Resseguint-les 
traçarà un mapa de punts 
de la seva personalitat, 
marcada per una tossu-
deria incombustible i una 
visió curiosa del món 
que l’envolta, i convertirà 
el que havia  de ser una 
entrevista formal en una 
conversa fluïda i desa-
complexada. Aquesta és 
una nouvelle hilarant so-
bre un ésser que supera 
àgilment els embats de la 
vida com una supervivent 
de primer ordre. Una crò-
nica insòlita i esbojarrada, 
extensible a una genera-
ció desesperada i flexible.
L’autora, amb la seva sego-
na novel·la, ens ofereix un 
estil atrevit i precís, amb 
un text que de beu de l’he-
rència de Pere Calders, 
on la realitat i l’imaginari 
esdevenen còmplices. Un 
llibre saturat d’humor que 
retrata  la vida de les joves 
generacions, marcades 
per la crisi i l’inestabilitat 
laboral i emocional.

 Universitat de Prin-
ceton, 1987, el recone-
gut professor de psi-
cologia Joseph Wieder 
és el protagonista d’un 
esdeveniment tràgic en 
el qual també es veuen 
involucrats dos joves 
estudiants. Nova York, 
vint-i-cinc anys més tard, 
l’agent literari Peter Katz 
rep un manuscrit. O es 
tracta d’una confessió? 
L’autor, en Richard Flynn, 
ha escrit unes memòries 
del seu pas per la univer-
sitat a finals dels anys 
vuitanta en què explica 
la seva relació amb l’es-
tudiant Laura Baines. El 
text és excepcional, però 
malauradament s’inter-
romp de manera abrup-
ta. Per poder arribar fins 
al final de la història, cal 
interrogar els protago-
nistes. Però un munt de 
declaracions contradic-
tòries enterboleixen la 
veritat.
 El llibre dels miralls, 
una novel·la de suspens 
psicològic amb un as-
sassinat com a punt de 
partida que ell utilitza 
per a demostrar la capa-
citat de la ment a l’hora 
de manipular els nostres 
records. 
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Les generacions
espontànies
Autor: Mar Bosch
Gènere: Novel·la

 El petit cocodril fa vida 
normal amb els seus ger-
mans fins que ha d’entrar 
dins l’aigua. Aleshores 
s’adona que no li agra-
da gens això de l’aigua. 
Mentre els seus germans 
aprenen a nedar i es cap-
bussen passant-s’ho la 
mar de bé, ell nota l’aigua 
freda, necessita un flota-
dor...Però, ben mirat, pot-
ser hi ha un motiu perquè 
se senti així d’estrany... I 
si aquest cocodril no fos 
pas un cocodril de debò?.
És una història plena de 
grans valors per transme-
tre al nens i nenes: ens 
parla de la tenacitat, la 
recerca de la pròpia iden-
titat, la riquesa de les di-
ferències, etc. Va rebre el 
premi MacMillan d’àlbum 
il·lustrat l’any 2011, per 
unes grans il·lustracions, 
que desperten una gran 
simpatia al lector.
 És una bonica his-
tòria, amb grans valors 
per a poder transmetre 
als més petits, com són 
la tenacitat, la valoració 
d’un mateix, la riquesa 
de les diferències i sobre-
tot la cerca de la pròpia 
identitat, així com potser 
encara en podem trobar 
d’altres.

El llibre dels miralls
Autor: E. O. Chirovici 
Gènere: Novel·la

El cocodril a qui no li 
agradava l’aigua
Autor: Gemma Merino
Gènere: Infants (+5)

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

Indesinenter
Reis - 2018

Surto de l’empori del Nadal d’enguany
i em recloc a dins dels propis silencis.
Atuït per l’ai que ens ha tocat viure, 
em puny el seu mal a dins les entranyes, 
i em venen pertot
aquelles imatges antigues del temps,
on s’hi veu la pau,
per velles que es facin.
Torno cap a mi, impertorbable,
de l’enllà dels anys d’aquella infantesa,
del tió d’alzina, dels que es porten ara, 
duent barretina 
i torno com tu, de Nadal a Reis,
cercant vells principis, aquella innocència
que el temps ens ha pres,
la dolça rutina, qui sap si l’instint,
o potser com sempre, creient un cop més, 
amb qui més creiem.
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Comença el Cicle d’hivern del Teatre 
Municipal amb l’obra Paradise

 E l  p r i m e r  d e l s 
espectacles que s’inclou 
a l’abonament de l’hivern 
2018 és l’obra de teatre 
“Paradise”, un comèdia de 
tres relats ambientada en 
un prostíbul i interpretada 
per joves actors però ja 
coneguts pel gran públic, 
gràcies a sèries de TV3 
com Merlí, Cites o la Riera. 
Una proposta que agradarà 

Presentació del cicle de teatre

Paradise

especialment al públic jove 
i que es podrà veure el 21 de 
gener.
 L a  s e g o n a  d e  l e s 
propostes que s’inclou a 
l’abonament és una comèdia 
negra ambientada a l’oest 
d’Irlanda, “La calavera de 
Connemara” de McDonagh, 
conegut també per la reina 
de bellesa de Leenane. L’obra 
que es veurà l’11 de febrer a 

Balaguer és un meravella de 
l’estil, amb una estructura 
de relat que avança cap a 
una culminació grotesca, 
quasi bé shakespeariana. 
Una obra que no deixarà 
indiferent a ningú i que els 
actors Pol López, Marta 
Millà, Oriol Pla i Xavi Sáez, 
faran passar una bona 
estona al públic assistent.
 La tercera proposta 
de l’abonament és una 
aposta segura, “Adossats” 
d e  R a m o n  M a d a u l a , 
interpretada per ell mateix, 
Jordi Bosch, Carles Canut, 
Victòria Pagès, entre d’altres. 
Una obra que s’estrenarà la 
setmana vinent al Romea 
de Barcelona i que podrà 
veure’s a Balaguer el 25 de 
març.
 El preu de l’abonament 
del Cicle d’hivern 2018 amb 
aquestes tres propostes 
és de 50 € a platea i 46 € a 
l’amfiteatre.

Xerrada sobre les pors
infantils a la biblioteca
Margarida de Montferrat

Biblioteca Margarida de Montferrat

 E l   d i jous 18  de 
gener a 2/4 de 8 del 
vespre, la Biblioteca 
acull la xerrada «Les 
pors  infant i ls :  com 
combatre-les», a càrrec 
de Glòria Cornet de Fabra 
Formació.
 L a  x e r r a d a 
s’emmarca en el projecte 
Educar & Família i s’ha 
p r o g r a m a t  a m b  l a 
intenció d’iniciar un 
cicle formatiu adreçat a 
famílies d’infants des de 
llar d’infants fins a Cicle 
Superior de Primària,  
per tal de donar-los eines 
per al dia a dia amb els 
seus infants.  
Normalment les pors 
apareixen i desapareixen 
en els nens, canvien 
a mesura que el nen 
va creixent i és capaç 
de superar-les quan 
reconeix poc a poc la 
realitat. Els temors a les 
persones estranyes, als 
objectes, als sorolls forts, 

a la foscor. Es parlarà de 
les reaccions dels nens 
davant les pors, com 
podem ajudar a superar-
les, com poden actuar 
els pares,  com es poden 
prevenir.
 Fabra Formació és 
una empresa de Lleida 
que, dins la seva línia 
de formació i educació, 
dóna també suport a les 
famílies en l’educació 
dels seus fills a través de 
xerrades que tenen com 
a objectiu donar resposta 
als diferents interrogants, 
preocupacions i dubtes, 
a més de resoldre les 
dificultats que es troben 
en el dia a dia
 L e s  x e r r a d e s 
van adreçades a part 
d e  m a r e s  i  m a r e s , 
també a professors/
e s ,  e d u c a d o r s /
es,  com a formació 
complementària per a 
què puguin aprendre 
nous recursos 
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Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................35
2. Sant Cristobal .........32
3. Sants ........................32
4. Viladecans ...............31
5. Almacelles ...............29
6. Igualada ...................27
7. Andorra(-1) ..............26
8. Borges  .....................24
9. Lleida b  ....................23
10. Alpicat. ...................23
11. Balaguer ............... 21
12. Sant Ildefons .........18
13. Rapitenca ...............18
14. Vista Alegre ...........17
15. Vilaseca(-1)  ...........15
16. Tortosa ....................11
17. Bellvitge ...................9
18. Valls   ........................3

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià ................. 11
2. Genís .................. 4
3. Mikel ................... 3
4. Galcerán ............. 2
5. Joan .................... 2
6. Gerard................. 1
7. Pau ...................... 1

 El davanter Adrià 
Fernández, amb 11 
gols lidera la classi-
ficació de golejadors 
del CF Balaguer, a falta 
d’un partit per acabar 
la primera volta del 
campionat del grup 2 
de Primera Catalana.
 El gol d’Adrià el 
passat diumenge al-
camp del Viladecans 
va donar un punt im-
portant a l’equip que 
entrena Jordi Belló 
que ara ha de dispu-
tar dos partits conse-
cutius a casa davant 
Sants i EFAC Almace-
lles, en el primer partit 
de la segona volta.

Adrià Fernández

Propers encontres

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

de Balaguer
Balaguer| Sants

El Balaguer aconsegueix un empat amb 
el Viladecans en el primer partit de l’any

Un gol d’Adrià Fernández 
va donar un punt que 
permet enganxar-se a la 
zona de la meitat de la 
taula classificatòria

Jordana en defensa

Adrià Fernández en jugada d’atac

21/01/2018  --  16,30 h.
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Almacelles

 El Balaguer va aconse-
guir un empat a un gol en el 
primer partit de l’any 2018, 
disputat el passat diumen-
ge 7 de gener al camp del 
Viladecans.
 Un partit complicat da-
vant un dels aspirants per 
aconseguir l’ascens a Terce-

17/12/2017

BALAGUER 1
VISTA ALEGRE 1
07/01/2018

VILADECANS 1
BALAGUER 1

ra Divisió al final de la sego-
na volta, amb jugadors molt 
consolidats a la categoria 
que es troba a tant sols tres 
punts del liderat. 
 La primera part del partit 
va ser de molt respecte en-
tre els dos equips, amb una 
fèrrea defensa per part dels 

dos i que va fer que s’arribés 
al descans amb l’empat a 
zero gols. 
 A la represa, els locals 
van avançar-se al minut 1, 
sorprenent un Balaguer que 
no va baixar els braços, i 
minuts després aconseguia 
marcar el gol de l’empat 
amb el que s’arribaria al 
final de l’encontre.
 Ara, el Balaguer ha de 
rebre al Sant, aquest diu-
menge, en el darrer partit 
de la primera volta. un rival 
difícil de la zona alta que 
s’intentarà seguir la seva 
ratxa de resultats positius.
 Set dies més tard, els 
balaguerins tornaran a ju-
gar a casa davant l’EFAC 
Almacelles, en un nou derbi 
lleidatà que donarà el tret 
de sortida a la segona volta.

  Arriba l’hora de la ve-
ritat pel primer equip bala-
guerí que ha d’aconseguir 
mantenir la categoria com 
a primer objectiu i arribar el 
més alt possible de la taula 
classificatòria en un segon 
objectiu dels homes que 
entrena Jordi Belló.
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 La Lliga Ponent Eu-
rosomni va viure la seva 
penúltima cita puntu-
able per a l’edició del 
2017. 
 Va ser  a Oliana, el 
passat 30 de desembre, 
amb motiu d’una nova 
edició de la Cursa dels 
Nassos, que va aplegar 
315 participants i que va 
tenir com a guanyadors 
Gerard Jové i Maria Gil.
 Pel que fa a la cursa 
del 5 kilòmetres, que 
va comptar amb 215 
inscrits, el guanyador 
en categoria masculina 
va estar Joan Coromina 
(Esports Truga) amb 
18.18, seguit del seu 
company d’equip Sergi 
Bernaus i del bicampió 
de  la  L l iga  Ponent 
Eurosomni, Sergi Nunes 
(Runners Balaguer), que 

La cursa dels nassos d’Oliana 
va reunir 315 atletes entre 
els 10 i els 5 quilòmetres

Cursa dels Nassos d’Oliana

Sergi Nunes i Natàlia 
Bernat van fer podi en 
les respectives curses 
de 5 kilòmetres, tot i 
ser campions de lliga

Sergi Nunes i Natàlia Bernat campions 
de la Lliga Ponent de 5 kilòmetres

 L a  L l i g a  P o n e n t 
Eurosomni 2017 va celebrar 
el darrer cap de setmana 
de l’any, les seves dos 
darreres cites, la Cursa dels 
Nassos d’Oliana i la Sant 
Silvestre de Lleida, després 
de les quals va proclamar 
o f i c i a l m e n t  c o m  a 
campions els quatre atletes 
que ja n’eren els virtuals 
guanyadors: en els 10 
kilòmetres, Àlex Salinas (CA 
Aitona) i Rosamari Carulla 
(La Guineu-Logiesport), 
i en els 5 kilòmetres, dos 
representants dels Runners 
Balaguer, Sergi Nunes i 
Natàlia Bernat.
 Així, començant pels 
10 kilòmetres, Àlex Salinas 
encapçala la classificació 
final masculina, mentre que 
en dones Rosamari Carulla 
ha quedat primera. Per 
clubs, el guanyador ha estat 
el Running Blau Peten.
 Els guanyadors per 
c a t e g o r i e s  h a n  e s t a t 
Robert Gual (Fondistes 
Cervera) (M60), Purificación 
Ramos (Corre  i  Vola) 
(F60), Francisco Macías 
(Last  Zankada) (M50), 
Neus Gili (Cansallebres 
Vallfogona) (F50), Miguel 
Fresno (Maiparem Alcarràs) 
(M40), Elisa Lladós (Clos 
Pons Thai Runners) (F40), 
Àlex Salinas (CA Aitona) 
(sènior masculí), Rosamari 
Carulla (Logiesport-La 
Guineu) (sènior femení), 

Ramon Requesens (CA 
Montblanc) (júnior masculí) 
i Paula López (Vilanova de 
l’Aguda) (júnior femení).
Passant als 5 kilòmetres, 
en homes Sergi Nunes ha 
superat a Martí Sabater 
(Logiesport-Tallers Enric) i 
a Sergi Bernaus (Esports 
Truga), mentre que el podi 
femení l’ha encapçalat 
Natàlia Bernat pel davant 
de Montse Sanmartín (The 
Spartanners) i  Cecíl ia 
Coromina (Esports Truga). 
Pe r  c l u b s ,  t r i o m f  d e 
l’Esports Truga seguit de 
Los Chispis i del Runners 
Balaguer.
 Per  ca tegor ies  e ls 
c a m p i o n s  h a n  e s t a t 
Casimiro Ruiz  (CA Tot-Móvil 
de Lleida) (M60), Mercè 
Nogués ( independent) 

(F60),  Joan Augé (Los 
Chispis) (M50), María de 
los Ángeles Castillo (Los 
Chispis) (F50), Jordi Camats 
(Clos Pons Thai Runners) 
(M40) ,  Natàl ia  Bernat 
(Runners Balaguer) (F40), 
Sergi Nunes (Runners 
Balaguer) (sènior masculí), 
Patricia Ayala (AE Ekke) 
(sènior femení), Xavier 
Marqués (Esports Truga) 
(júnior masculí) i Cecília 
Coromina (Esports Truga) 
(júnior femení).
 A q u e s t a ,  l a  L l i g a 
Ponent Eurosomni, que 
inclou una cinquantena 
de curses celebrades a 
les comarques de Ponent, 
amb una xifra propera a 
les 20.000 participacions 
entre totes les proves que 
la formen.

va entrar amb el mateix 
temps (19.29). 
 E n  l a  c a t e g o r i a  
femenina, nou doblet 
de l’Esports Truga, amb 
triomf d’Anna Bové amb 
un registre de 21.16 i 
segon lloc de Cecília 
Coromina amb 22.12. 
 Va  c o m p l e t a r  e l 
podi de la cursa de 5 
quilòmetres la virtual 
campiona de la Lliga 
Ponent  Eurosomni , 
Natàlia Bernat (Runners 
Ba laguer ) ,  amb un 
temps de 24.09.

Natàlia Bernat i Sergi Nunes (Runners Balaguer)



16 >> E S P O R T S

 Durant les festes 
n a d a l e n q u e s  e s  v a 
celebrar al poliesportiu 
de Balaguer la tercera 
edició del torneig solidari 
de Nadal que organitza 
cada any l’Escola de 
Futbol Sala Balaguer 
Comtat d’Urgell amb 
la col·laboració de la 
Creu Roja de la Noguera 
amb l’objectiu de recollir 
joguines per als nens i 
nenes de la comarca que 
no poden gaudir-ne com 

la majoria de nens.
 E n  l a  m a t e i x a 
jornada també es va 
dur a terme diferents 
tallers de manualitats i 
de  pintar  cares  per 
als més menuts. 
 En total s’han pogut 
recol l i r  més de 200 
joguines noves.
 Durant tot  el  dia 
es van celebrar partits 
amistosos de futsal de 
totes les categories de 
l’escola en enfrontaments 
amb altres equips com 
el Balaguer Vedruna, 
l’Alcarràs, el Tàrrega i 
també La Sentiu.
 A l’igual que l’any 
passat també es van 
recollir donacions de 
sang amb el bus del Banc 
de Sang que va assistir a 
l’esdeveniment.

L’Escola de Futbol Sala
Balaguer organitzà el torneig 
solidari de Nadal

Torneig solidari

La jornada solidària 
es va fer amb
col·laboració amb 
Creu Roja de la
Noguera

Podi d’or i 7 d’argent en la lliga catalana 
benjamí i prebenjamí de natació

Nedadors balaguerins

Els nedadors balaguerins van fer un total de 8 podis, 
un or i set argents en una competició amb 250
nedadors de 7 clubs de la província

Obertes les inscripcions per la Mitja 
Marató de Balaguer del 18 de febrer

Mitja marató de Balaguer

 El circuit de les Mitges 
de Ponent ja ha començat 
a engreixar la maquinària 
de cara a la seva edició del 
2018.
 H o  h a  f e t  o b r i n t 
inscripcions per a la primera 
de les quatre proves que el 
formen, la Mitja Marató de 
Balaguer, que se celebrarà 
el diumenge 18 de febrer. 
La cita s’iniciarà a les 10.30 
hores des de la plaça del 
mercadal de Balaguer i, a 
més de la distància de 21 
kilòmetres, hi haurà proves 
de 10 i de 5 kilòmetres, 
puntuables per a la Lliga 
Ponent Eurosomni. 
 Cal recordar que 
la Mitja Marató de Balaguer 
celebra enguany la seva 30a 
edició. És, per tant, una cursa 
amb molta història que vol 
ser tot un referent, motiu pel 

qual des de l’organització, 
a càrrec dels Runners 
Balaguer i de l’Ajuntament 
de la capital de la Noguera, 
es fan tots els esforços per 
preparar una gran diada 
atlètica que ens els darrers 
anys ha retornat com a punt 

de sortida i d’arribada a la 
plaça Mercadal, un indret 
emblemàtic i que atorga 
a la prova un caliu força 
especial. L’any passat, entre 
tot el cap de setmana es van 
aplegar a Balaguer un miler 
d’esportistes.

 El CN va participar el pas-
sat dissabte 23  de desembre, 
a la lliga Catalana de natació 
organitzada per el CN Lleida, 
amb la participació d’uns 
250 nedadors en categoria 
benjamí i prebenjamina.
 En categoria benjamina 
masculí la 2a posició d’en 
Jordi Suñé en els 200 estils, 
en masculí 2008  la 2a posició 
pel Joel Farré en els 100 estils  
i 50 lliures, en masculí del 
2009 la 2a posició per l’Huc 
Ramonet en els 50 braça i 
en masculí 2010 2a posició 
pel Martí Nosàs en 25 lliures. 
En Benjamí  femení del 2008 
tenim el 1è lloc de l’Ada 
Castell en els 50 lliures.
 En relleus l’equip mixt 
de 4x25 braça prebenjami va 
aconseguir la 2a posició i el 
4x50 braça masculí benjamí 
també la 2a posició.
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 Molt bons resultats en 
la 3a Jornada de la Lliga 
Catalana Infantil i Júnior.
 En categoria Infantil 
femení tenim la 1a posició 
per l’Aurembiaix Pifarré 
en els 100 lliures i 2a en els 
50 lliures i 200 papallona i 
la 2a de l’Alexandra Papell 
en els 100 braça i 3a en els 
50 braça, bons resultats 
de l’Aina Torrubiano 5a 

en els 100 esquena i en 
els 100 lliures, en infantil 
masculí destacar la 2a 
de l’Aitor Morales en els 
200 lliures i 3a en els 400 
lliures, la 1a de l’Àngel 
López en els 200 esquena, 
i  en  David Pérez 4t en els 
200 braça.
 En categoria Júnior 
tenim la Núria Pallé 1a 
en els 50 i 100 braça, la 2a 
posició per l’Ares Perera 
en els 50 i 100 lliures i 
en els 100 braça, bons 
resultats de la Laia Palacín 
4a en els 100 lliures i 5a en 
els 100 braça.
 Finalment 3a posició 
per al relleu femení de 
4x50 estils.

L’equip infantil i júnior del 
CEN Balaguer amb bons
resultats a la lliga catalana

La junior Núria Pallé 
va aconseguir ser 
primera classificada 
en els 50 i en els 100 
metres braça

El Balaguer Cudós Consultors guanya 3 
dels 4 partits de la concentració a Balaguer

 E l  p a s s a t  c a p  d e 
setmana es va celebrar 
a l  P a v e l l ó  M o l í  d e 
l’Esquerrà de Balaguer 
una nova concentració 
d’encontres de Primera 
Divisió Femenina en que el 
Balaguer Cudós Consultors, 
que es va enfrontar a quatre 
equips, va guanyar 3 dels 
4 enfrontaments i es va 
situar així al capdavant 
de la classificació del seu 
grup.
 En el primer encontre, 
jugat al matí, davant el 
Fa lcons Sabadel l ,  les 
b a l a g u e r i n e s  e s  v a n 
imposar per un contundent 
6 a 0, amb dos punts de 
Loredana Dorca (3-0, 3-0), 

dos de Gemma Lladonosa 
(3-1, 3-0) i dos més de 
Claudia Cejas (3-0).
 En el segon encontre 
del matí el Balaguer Cudós 
va caure contra el primer 
classificat, el Son Cladera, 
de Palma de Mallorca, per 
un ajustadíssim 3 a 4.
 L o r e d a n a  D o r c a 
va guanyar un partit (3-
0) però en va perdre un 
contra la jugadora russa 
Anastasia Fomina (1-3), 
Gemma Lladonosa també 
va guanyar un partit (3-0) 
i en va pedre un altre (0-3), 
mentre Claudia Cejas va 
fer el mateix (3-2, 0-3), de 
manera que es va haver 
de jugar el dobles per 

Balaguer Cudos Consultors

Balaguer Cudos Consultors

desempatar on la parella 
mallorquina Fomina-Sastre 
es va imposar a la catalana 
Dorca-Lladonosa (0-3).
 En el tercer encontre, 
el primer de la tarda, les 
balaguerines es van tornar 
a imposar amb una claredat 
absoluta al Reus Deportiu 
per 6 a 0, amb dos partits 
guanyats per Loredana 
Dorca, dos per Gemma 
Lladonosa i dos per Claudia 
Cejas, tots ells per 3 a 0.
 Finalment el Balaguer 
Cudós Consultors es va 
imposar per 4 a 2 en un 
encontre molt disputat al 
Club Natació Sabadell.
 Loredana Dorca va 
guanyar  e ls  seus dos 
partits (3-1, 3-0), Gemma 
Lladonosa en va guanyar 
un (3-0) i en va perdre un 
altre (0-3), i Claudia Cejas 
va perdre el primer (0-3), 
però va guanyar el segon 
i últim (3-2), donant així la 
victòria a les balaguerines.
 Amb aquest resultat el 
Balaguer Cudós Consultors 
es situa en segon lloc en 
la classificació general 
del seu grup, empatat a 
punts amb el primer, el 
Son Cladera, i, per tant, en 
posició de poder disputar 
la fase d’ascens a la Divisió 
d’Honor Femenina.

Nedadors infantils i júniors
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L’Ajuntament inicia el programa Ubica’t, 
d’assessorament laboral

Ajuntament de Balaguer

 L’ajuntament de Ba-
laguer posa en marxa el 
programa Ubica’t, un pro-
grama l’objectiu del qual és 
oferir un servei d’orienta-
ció, assessorament i acom-
panyament en la recerca de 
feina i la inserció laboral. 
 Està adreçat a 47 per-
sones en situació d’atur i 
persones treballadores que 
estiguin en recerca d’una 
millora laboral i contempla 
diferents accions: sessi-
ons individuals amb una 
atenció personalitzada que 
permetrà fer anàlisis de les 
necessitats d’orientació;  
definir l’objectiu professio-
nal i el  full de ruta per as-
solir-ho; i l’assessorament 
i acompanyament en cada 
una de les actuacions a 
realitzar. 

El programa està adreçat a 47 persones en situació 
d’atur i persones treballadores que busquin una
millora laboral per un futur immediat

El Museu organitza amb èxit l’activitat 
“On és la meva pipa? i les meves dents?”

On és la meva pipa?

 El Museu de la Noguera 
ha tancat l’any 2017 amb 
èxit d’assistents a l’activitat 
“On és la meva pipa? I les 
meves dents?” celebrada el 
passat divendres dia 29.
  Una quarantena de 
pares, mares, nens i nenes 
van visitar els magatzems 
del Museu on els Reis 
d’Orient hi guarden els 
xumets i els Angelets i el 
Ratolinet Pérez les dents 
dels petits. Es tracta d’unes 
dependències normalment 
tancades al públic però que 
aquell divendres es van 
obrir als més petits.
 Durant  la  v ista els 
tècnics del Museu van 
explicar també als infants 
i els seus acompanyants 
les tasques de conservació 
i  c lassi f icació que es 

r e a l i t z e n  e n  a q u e s t 
equipament.
 “On és la meva pipa?” 
era una activitat familiar 
adreçada a nens i nenes a 
partir de 2 anys. 
 D’altra banda, el proper 

 Aprofitant les vacan-
ces de Nadal i la parada 
esportiva que suposa 
entre abonats i competi-
cions reglades; els clubs 
i equipaments esportius 
municipals continuen 
amb treballs per adequar 
a normatives i neces-
sitats de manteniment 
genèric que es puguin 
requerir.
 Aix í  doncs entre 
d ’ a l t r e s  v a r i e s 
aplicacions que s’han 
fet en diversos espais 
esportius aquests dies; 
destacar la cloració de 
xoc a la piscina coberta 
municipal en els dies 
festius i aprofitant els 
dies de tancament per 
la prevenció i eliminació 
d ’a lgues .  També a l 
poliesportiu municipal 
amb actuacions varies 
en la superfície de joc, 
com repintar línies de 
joc i substitució de certes 
lames malmeses per 
l’envelliment i desgast 

Reformes i millores de
manteniment en les
instal·lacions esportives 

Pabelló poliesportiu

Durant les vacances 
nadalenques
aprofitant l’aturada 
de les competicions 
oficials

de la fusta. I per últim 
el manteniment a les 
preses del rocòdrom i 
boulder que estan portant 
a terme els membres 
de la secció d’escalada 
del Centre Excursionista 
B a l a g u e r ;  a m b 
constants innovacions 
en l’equipament, aquest 
ja despunta a nivell 
provincial com un dels 
més ben condicionats 
i  a m b  u n  e l e v a t 
nombre d’usuaris; això 
obliga a mantenir una 
constant atenció de les 
seves preses, ja sigui 
pel magnesi que s’hi 
deixa com per la goma 
del calçat que s’usa en 
l’escalada esportiva.

diumenge 21 de gener a 
partir de les 12 del migdia, 
el Museu de la Noguera 
acollirà la presentació del 
catàleg de l’exposició el 
retrat de la mirada» de 
Francesc Borràs.
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C. G. A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Doncs bé ja estem al 
2018. El prop passat 21/12 
de l’any ja mort i enterrat 
vam anar a votar. Aquesta 
vegada sí que hi vaig anar. 
Els resultats són els que 
són, i s’ha de remarcar que 
l’antiga Convergència ha 
tornat a agafar alè, gràcies 
a un fugat de la justícia, i 
com altres, a una bruta 
campanya de intoxicació 
propagandística en que no 
s’han salvat ni monuments 
ni propietats privades. Tot 
un exemple de l’angunia 
que no els deixava descan-
sar pel que es jugava. Als 
dies que estem (principis 
de gener), vivim en un al-
tre “suspens”, pel que farà 
aquest bon senyor que no 
deixa d’ésser un bocamoll. 
Que vol ser President per 
una errada del seu cervell, 
deu creure que així no li 

caldrà passar comptes 
amb la justícia, pel clam 
popular que ho reclamaria. 
I entretant ell a Brusel·les, 
va fruint de la vida dins el 
refugi de la seva esperan-
ça.
 Sempre he dit que el 
PDeCat, que tan hauria 
d’agrair a ERC, d’haver es-
tat el seu soci al menys en 
dos eleccions, en un mo-
ment u altre l’enganyaria. I 
es que l’actual partit té tota 
la plana major de l’antiga 
Convergència, i aquesta  
vol continuar jugant a ser 
el partit hegemònic a Cata-
lunya. Vana esperança. Ara 
no accepten al Sr. Junque-
ras de possible president, 
si el fugitiu no apareix. 
Doncs volen tot el protago-
nisme per la seva carta, la 
darrera, la del “victimisme” 
en la que tant han jugat. 

Al final doncs l’engany en 
forma de negativa, s’haurà 
complert.
 En un passat escrit al 
Groc, li feia unes pregun-
tes al Sr. Junqueras, una es 
referia en que es recolzava 
per jugar-se la Presidència 
de la Generalitat seguint la 
fugida endavant inspirada 
per un senyor que és l’únic 
que li queda. No cal dir que 
no m’ha respòs cap de les 
tres preguntes, cal dir tam-
bé que no esperava pas 
que ho fes. Era i és un fet 
que no hi haurà República, 
i que Convergència a ell i 
la Sra. Marta Rovira se’ls 
acabaran menjant, i desitjo 
que no ho puguin fer. Per a 
mi, uns són uns galls vells 
amb esperons com a gani-
vets, i els altres encara es-
tan a les beceroles del que 
és la política.
 Han repetit l’anar junts 
en un objectiu i ara veuran 
el que no havien de veure. 
Fins la CUP s’afegeix a la 
festa una altra vegada. I 

una vegada més ens mera-
vellarem de la quantitat de 
coses que faran més nosa 
que servei. Mentrestant, ja 
passen de les 3.100 empre-
ses que s’han allunyat de 
la nostra terra, i els senyors 
polítics no mouen un pèl de 
les seves pestanyes. Més 
aviat fa riure el fet d’inclou-
re senyors en llistes electo-
rals, que estan a la vegada 
inclosos en llistes judicials 
per a ser citats, ja es tota 
una demostració pública 
pel que treballaran i per a 
qui, i el que patiran a mans 
de les forces “opressores”. 
Ells van vivint en un somni 
i nosaltres en un malson. 
Qualsevol cafrada la con-
verteixen en un fet èpic. El 
que es va viure el setembre 
i octubre del 2017 era un 
intent temerari de ficar-nos 
en la il·legalitat a tots els 
catalans. 
 Tot ens mostra l’ermot 
absolut que ha deixat tants 
anys de govern del mateix 
color. I s’ha de comprendre 

les poques  ganes que te-
nen de perdre-ho. I molts 
necessiten el lloc de treball 
que aleshores tindran, són, 
el que els hi manen ser, ara 
independentistes, demà ja 
ho veurem, però avui ho 
necessiten per a viure, i el 
secà en que ens ha tocat 
viure no ha donat gaire. Ne-
cessiten el Govern de la Ge-
neralitat, per a que l’aixeta 
torni a rajar amb abundàn-
cia “fresca i regalada”.
 Els catalans anem es-
perant algunes coses que 
jo no sé, ni crec que ho sa-
pigui, ningú en una estra-
nya barreja i en unes des-
conegudes proporcions. 
Però si estic segur, que de-
sitgem tots plegats que un 
any com el passat no torni 
a aparèixer.
 P.D: Em permeto acon-
sellar-vos un llibre que us 
donarà molt més del que 
costa. Es titula: “La con-
fabulació dels irresponsa-
bles” de Jordi Amat.
------------------------------------------

 Querido PP: esta te la 
escribo en castellano por-
que sé que no te desen-
vuelves demasiado bien en 
ninguna otra lengua, así 
que por cortesía, ahí va.
 Parece mentira que 
después que los indepen-
dentistas te lo han estado 
poniendo a huevo durante 
todo el denominado pro-
cés, que al partir de una se-
rie de ilegalidades no ha te-

Carta a mi ex
Juan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

nido ni tendrá, como ya dije 
en estas mismas páginas a 
principios de septiembre, 
ningún reconocimiento in-
ternacional, tú no has sa-
bido aprovechar la ocasión 
para, al menos, no hacer el 
ridículo el 21 de diciembre.
 Todo empieza con la 
elección del candidato, 
Xavier García Albiol; tipo 
honesto donde los haya y 
buen gestor como ya tuvo 

ocasión de demostrar en 
la alcaldía de la segunda 
ciudad de Catalunya, Ba-
dalona, pero con menos 
carisma que un poste de 
teléfonos. Su estatura, de 
más de 2 metros, su voz 
engolada y su arrogancia 
en el habla, taparon a una 
posible buena candidata, 
Andrea Levy, que a la som-
bra del gigantón no ha teni-
do ni una sola oportunidad 
de plantar cara a una Inés 
Arrimadas que ha hecho 
una campaña impecable y 
ahí están los resultados.
 Cuando un partido polí-

tico la caga repetidamente 
y llevado de una soberbia 
que le ciega y ensorda no 
escucha las quejas, inicia-
tivas y propuestas de los 
militantes de base y pisa el 
cuello de cualquier discre-
pante interno, pues pasa lo 
que pasa, que en la región 
más audaz, emprendedora 
y rica del estado el partido 
queda reducido a una mera 
presencia testimonial, des-
pués de un varapalo electo-
ral que ha demostrado que 
sólo le han votado sus irre-
ductibles.
 Háztelo mirar, Mariano; 

no es culpa del voto útil ni 
de los demás partidos, sino 
tuya y de tus adláteres; eres 
de mi quinta y yo ya estoy 
felizmente jubilado, así que 
toma nota, deja de ejercer 
de Don Tancredo que los 
problemas no se arreglan 
solos y deja paso a otra 
gente, no sin antes echar 
una buena barrida a toda 
la alta esfera de tu partido 
que, si Dios no lo remedia, 
va a encontrarse realizando 
una travesía del desierto 
larga y penosa antes de un 
año y medio.
 Con afecto.

wwww. revistagroc.com
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 Un grup de 18 alum-
nes de 4t d’ESO de l’esco-
la Vedruna Balaguer par-
ticipa durant dos cursos 
en el programa europeu 
Erasmus+. El projecte 
s’anomena ‘Start Up your 
Career Successfully’ i 
intenta ajudar els joves 
a preparar el seu futur 
professional. Aquest pro-
jecte es du a terme jun-
tament amb tres escoles 
més, una de Portugal, 
una  de Bulgària i un altra 
de Romania.
 Durant dos anys, 
els alumnes de l’escola 
Vedruna Balaguer fan un 
curs de Business English  
online i diversos projectes 
relacionats amb el tema.  
Reflexionen sobre quines 
són les competències 
que necessitaran en 
el mercat laboral, com 

Alumnes de l’escola Vedruna 
Balaguer al projecte “Start Up 
your Career Successfully”

Alumnes de Vedruna Balaguer

18 alumnes de quart 
d’ESO es fa juntament 
amb tres escoles més 
de Portugal, Bulgaria i 
Romania

s ’ h a n  d e  p r e p a r a r 
i  q u i n e s  s e r a n  l e s 
principals professions 
previstes dels propers 
anys.
 El projecte implica 
d i v e r s e s  t r o b a d e s 
internacionals amb els 
companys de treball de 
les altres escoles. 
 La primera trobada 
va ser del 10 al 16 de 
desembre en la qual un 
grup de sis alumnes i 
dues professores han 
estat  a  la  població  
portuguesa de Montijo.

La biblioteca de Balaguer visita el Liceu 
per veure l’òpera “L’elisir d’amore”

 P e r  s e g o n  a n y 
consecutiu la Biblioteca se 
suma al projecte LiceuBIB i 
us porta al Gran Teatre del 
Liceu a veure l’òpera «L’elisir 
d ’amore»  de  Gaetano 
Donizetti el 26 de gener.
 LiceuBIB, el projecte 
que enllaça literatura i 
òpera, continua animant a la 
lectura de textos literaris que 
han inspirat algunes de les 
òperes que es representen 
al Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona durant la 
temporada 2017/18.  El 
Servei de Biblioteques del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya 
i el Gran Teatre del Liceu 

col·laboren per a la difusió 
i promoció de la cultura 
literària i operística, oferint 
una proposta i recursos per 
als clubs de lectura que 
tenen lloc a les biblioteques 
públiques de tot el territori 
català.
 Pa r a l · l e l a m e n t ,  e l 
Liceu proporciona a les 
biblioteques participants 
u n a  c o n f e r è n c i a 
d’introducció a cada obra 

Biblioteca Municipal

operística. Concretament 
a Balaguer, serà en Pol 
Avinyó l’encarregat de 
fer aquesta xerrada el 
dissabte dia 13 de gener 
a les 11 del matí al Casal 
Lapallavacara, on explicarà 
l’argument d’aquesta òpera, 
la producció i anècdotes 
perquè el públic tingui tota 
la informació i gaudeixi de 
l’òpera sense perdre cap 
detall.
 L’Elisir  d’amore, de 
Gaetano Donizetti, és una 
de les òperes còmiques i 
alhora romàntiques més 
delicioses de la història del 
gènere. Nemorino és un noi 
ingenu que continua creient 
en l’eficàcia dels elixirs 
d’amor per seduir la seva 
estimada Adina. Tendresa 
i picardia van de bracet 
gràcies a l’original i fresca 
música de Donizetti, últim 
gran representant de l’òpera 
bufa italiana.

L’Elisir d’Amore

L’obra es realitzarà el 
proper divendres 26 de 
gener, amb una prèvia 
explicació a
Lapallavacara
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 P e r  t e r c e r  a n y 
consecutiu, la Biblioteca 
Margarida de Montferrat 
de Balaguer a través de 
La Fundació Pere Tarrés 
i la Fundació Vodafone 
Espanya,  s ’adhereix 
al projecte per formar 
més de 4.300 persones 
majors de 55 anys en 
l’ús de les tauletes i els 
smartphones.
 És per això que la 
setmana que ve, els 
dies 17 i 19, tindrà lloc 
un taller de Whatsapp i 
altres Apps.
 L’objectiu d’aquest 
projecte  és  que les 
p e r s o n e s  g r a n s 
aprenguin a utilitzar els 
nous dispositius mòbils i 

puguin estar al dia en les 
noves tecnologies, tenint 
en compte la importància 
que tenen en la societat 
actual. Aprenen, per 
exemple, a connectar-
se a una xarxa WiFi, a 
navegar a través de la 
seva tauleta, i a aprofitar 
les funcionalitats del 
seu telèfon mòbil per 
fer fotos amb la càmera, 
uti l i tzar aplicacions 
com WhatsApp i Skype i 
poder comunicar-se amb 
els seus, entre altres.
 D’aquesta manera, 
aquests tallers tenen 
també un paper rellevant 
en el treball per a la 
inclusió social de les 
persones, i que no es 
sentin fora de lloc en 
una societat on l’us 
d’aquestes tecnologies 
és tan important.
 El taller és farà a 
la mateixa Biblioteca 
Margarida de Montferrat 
i l’horari serà tots dos 
dies de d’11.00h a 13.00h

La Biblioteca formarà
majors de 55 anys en l’us 
de tauletes i smartphones

Biblioteca Margarida de Montferrat

A través de la
Fundació Pere Tarés i 
la Fundació Vodafone 
Espanya amb un taller 
de watssap

Finalitza amb èxit la campanya de
promoció del comerç de Balaguer

 Finalitzada la campanya 
que sota el lema ‘Enamora’t 
del Nadal a Balaguer’ ha 
impulsat des del passat 1 de 
desembre l’Associació de 
Comerciants de Balaguer 
per tal de promocionar 
el comerç de proximitat 
i animar a tothom a fer 
l e s  s e v e s  c o m p r e s 
nadalenques a la ciutat i 
així recompensar los amb 
un seguit de premis.

 Durant cinc setmanes, 
l’Associació de Comerciants 
de Balaguer ha repartit 
un total  de 100 regals, 20 
per setmana i el passat, 
consistia en penjar una 
foto a les xarxes socials 
amb uns Pares Noels que 
passejaven pels carrers 
de Balaguer, les fotos més 
exitoses guanyaven els 
premis. A part també, el  
dia 6 de gener al vestíbul 

Campanya comercial

Guanyadors del sorteig cistella ACB

de l’Ajuntament, es va 
fer el sorteig  de la gran 
cistella de l’ACB valorada 
en més de 4.500 euros on 
hi havia diferents productes 
(alimentació, informàtica, 
electrodomèstics, joguets, 
esports,  moda, calçat, 
papereria), vals descompte, 
entre altres.
 La veïna de Balaguer, 
Marta Vilalta, ha estat 
l ’ a f o r t u n a d a  q u e  h a 
guanyat la gran cistella 
d e  l ’ A s s o c i a c i ó  d e 
Comerciants de Balaguer 
(ACB), valorada en més de 
4.500 euros. 
 L’extracció de la butlleta 
va tenir lloc al vestíbul de 
l’ajuntament de Balaguer i 
va anar a càrrec de l’alcalde, 
Jordi Ignasi Vidal, i Juanjo 
Farré, membre de la junta 
de l’ACB. 
 Aquesta campanya ha 
tingut molt bona resposta 
i els comerciants han estat 
molt satisfets.
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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).
------------------------------------
SEÑOR  de 68 años 
busca señora (entre 
59-63 años), para salir 
y hacerse compañia 
mutuamente. Razón: 
973455137.
-----------------------------------

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: 639772265.
-----------------------------------

VENTA/LLOGUER de 
pàrkings tancats al 
c/  Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó: 
629310479-629715431.
------------------------------------
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).
--------------------------------------- 
LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col-
legi Vedruna Bala-
guer. Informació per-
sonalitzada al telèfon: 
973450555.
-------------------------------------

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
-----------------------------------
BERONI INFORMÀ-
TICA busca persona 
per departament Help-
desk. Requisits: Grau 
enginyeria informàtica 
o Grau mitjà/superior 
aplicacions informà-
tiques. Coneixements 
Office/Administratius. 
Carnet Conduir. Dispo-
nibilitat viatjar. Interes-
sats enviar currículum 
a pilar@beroni.com
-----------------------------------
BAR FLEMING precisa 
cuiner/a amb experi-
ència. Raó: 629476013.
-----------------------------------

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.
-----------------------------------
REPASSOS de llengua 
anglesa (Cursos: Edu-
cació Primària, ESO i 
Batxillerat). Raó inte-
ressats: 698383277.
-----------------------------------
-----------------------------------
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 4 de gener a les 8 de la tarda de l’11 de gener  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’11 de gener a les 8 de la tarda del 18 de gener  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 de gener a les 8 de la tarda del 25 de gener  ALDAVÓ
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