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En Portada
Cursa de la Dona

GROC és una publicació plural i 
independent. Els articles d’opinió 
són exclusius dels seus autors 
que GROC no fa necessàriament 
seus. En defensa de la llibertat 
d’expressió de la nostra societat, 
ens comprometem a acceptar les 
rèpliques que els lectors estimin 
oportunes sempre que es guardi 
el degut respecte que mereixen 
persones i institucions. TOTS el 
articles d’opinió hauran d’estar 
signats, amb nom i cognoms, i 
aniran acompanyats amb una 
còpia del DNI del responsable de 
l’article i un telèfon de contacte.

 Balaguer, pionera a nivell provincial de la cursa 
del a dona; continua amb la iniciativa i arriba aquest 
diumenge 25 de novembre, a la seva 7a edició d’una 
cursa que es va iniciar dins el programa d’activitats 
de la Setmana contra la violència de gènere i que 
s’ha convertit en l’activitat principal d’aquesta 
setmana reivindicativa.

 

# Enguany ja no es celebrarà l’activitat solidària Mà Oberta després de 40 anys
Han estat quaranta anys de recollida d’objectes i materials durant els primers anys, i més tard amb l’Operació 
Moneda, per fer més portador el dia a dia a aquelles famílies més necessitades de la comarca

# Èxit de participació en la segona edició del projecte “dona la xapa” per la Festa Major de Balaguer
El projecte, consistent a lliurar una xapa gratuïta per cada consumició adquirida els dies de concerts a la Carpa Jove

>>BALAGUER
# Gran participació en els actes de les Festes del Sant Crist

Centenars de persones van participar ens els diferents actes de les
Festes del Sant Crist, els passats dies 8, 9, 10 i 11 de novembre

# Setmana de la ciència amb activitats a les escoles de la comarca
Del 9 al 18 de novembre es va celebrar la 23a Setmana de la Ciència 

>>COMARCA
# Creu Roja inicia la campanya “cap nen sense joguina”

En la campanya 2017-2018, gràcies a aquesta recaptació, es van 
atendre més d’un centenar d’infants, corresponents a 38 famílies

# Presentació del nou disc de Jules a Lo carreró de Montgai
El músic i compositor barceloní porta el seu indie-pop a Montgai

>>ESPORTS
# Dues derrotes consecutives enfonsen al Balaguer en la taula

Després de perdre davant el Montañesa a domicili i contra en Man-
resa al Municipal, el conjunt balaguerí en situa a un punt de l’últim

# Aquest diumenge Balaguer celebra la 7a Cursa de la Dona
A la plaça Mercadal, hi haurà activitats per les participants

# El Consell Comarcal, organitzarà la 6th Internacional Conference on Artificial Light at Night (ALAN) 
El congrés és multidisciplinari i es tractaran temes tan diversos com, entre altres, legislació, tecnologies de 
l’enllumenat públic, impacte social, conseqüències per a la salut de la contaminació lumínica
# Exposició solidària de Playmobils en el ClickAlgerri els propers dies 8 i 9 de desembre
Un total de 9 diorames de grans dimensions, recrearan diferents paisatges i situacions

# El Balaguer Villar Logístic cau davant l’Assa Alicante, un equip molt fort
En el seu desplaçament a Alacant el Balaguer Villart Logístic va caure per 4 a 1 davant l’ASSA Alicante, un 
dels equips més forts de la lliga que encapçala juntament amb el Linares, sense perdre cap partit
# Nova victòria pel Sisvial Balaguer que segueix guanyant tots els partits disputats
El Sisvial CB Balaguer A, tornava a guanyar a la pista del CB Bellpuig amb un intens i complicat partit

>>OCI / CULTURA
# Amb la Fira de Santa Llúcia Balaguer comença el Nadal

El dissabte dia 1 de desembre el Centre Històric aplegarà una nova 
edició de la Fira Mercat de Santa Llúcia amb unes 90 parades

# Balaguer instal·la una pista de gel per les Festes Nadalenques
Els comerços de la ciutat oferiran descomptes per utilitzar la pista
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 A principis de novem-
bre, el Consell Comarcal 
de la Noguera i Càritas 
Diocesana d’Urgell han 
firmat un acord de col-
laboració per fixar el 
protocol de coordinació 
per a la derivació de per-
sones ateses per l’Àrea 
Bàsica de Serveis Soci-
als del Consell Comarcal 
de la Noguera, al Servei 
d’Acollida i Acompanya-
ment a les Persones de 
Càritas Diocesana d’Ur-
gell.
 Aquest Servei de 
Càritas ofereix acollida, 
atenció i acompanya-
ment a persones de la 
comarca que es troben 
en situació de pobresa 
o risc d’exclusió social i 
que hi siguin derivades 
per l’Àrea Bàsica de Ser-

Acord de col·laboració entre el 
Consell Comarcal i Càritas

Signatura del conveni

veis Socials del Consell 
Comarcal de la Nogue-
ra a Càritas Diocesana 
d’Urgell, per tal de com-
plementar la feina que 
realitzen els professio-
nals d’aquesta Àrea. 
 Així, totes aquelles 
atencions realitzades 
des de l’Àrea Bàsica 
de Serveis Socials del 
Consell Comarcal de la 
Noguera en les quals el 
pla de treball de la fa-
mília plantegi el suport 
complementari de Càri-
tas Diocesana d’Urgell, 
es derivaran al Servei 
d’Acollida i Acompa-
nyament a les Persones 
de Càritas Diocesana 
d’Urgell. Alhora, Càritas 
derivarà als Serveis So-
cials aquelles persones 
que demanin ser ateses 
al Servei d’Acollida.
 Amb aquesta col-
laboració es busca agili-
tar l’atenció a la persona, 
evitar duplicitats i facili-
tar l’accés del ciutadà a 
la xarxa de serveis soci-
als públics.

Gran participació en els actes de les
Festes del Sant Crist de Balaguer
 Centenars de persones 
van participar ens els dife-
rents actes de les Festes del 
Sant Crist, els passats dies 
8, 9, 10 i 11 de novembre.
 Des de les activitats in-
fantils per als més menuts 
de la casa, com van ser 
les ballades de gegants i 
capgrossos divendres i diu-
menge, l’espectacle del Pot 
Petit al teatre, que s’en van 
fer dues representacions 
degut a la gran demanda. 
Els ball de l’envelat al pa-
velló Inpacsa, així com les 
actuacions musicals de  la 
Carpa Jove, amb grups lo-
cals el dijous a la nit i els 

Catarres dissabte a la nit, 
amb la Carpa plena.
 El castell de focs amb 

piromusical, un any més 
l’acte de cloenda de la festa 
major.

Ballada de sardanes diumenge mati

Xerrada a la sala d’actes de l’Ajuntament de Balaguer

Setmana de la ciència amb activitats a 
les escoles de Balaguer i comarca

 Del 9 al 18 de novembre 
es va celebrar a Catalunya la 
23a Setmana de la Ciència 
coordinada per la Fundació 
Catalana per a la Recerca i 
la Innovació amb un munt 
d’activitats de divulgació 
científica arreu del territori. 
A la Noguera, el dia 7 de 
novembre, hi va haver dues 
conferències a Balaguer i a 
Bellcaire d’Urgell. 
A la Sala d’actes de l’Ajun-
tament de Balaguer es van 
aplegar 170 alumnes de 4t 
d’ESO i 1r de Batxillerat 

dels centres de secundària 
de Balaguer per escoltar la 
conferència “Arqueologia i 
Evolució Humana” a càrrec 
de Francesc Burjachs i Ca-
sas, Palinòleg, paleoclima-
tòleg i prehistoriador. Dels 
dubtes va tenir a l’hora de 
triar una carrera università-
ria. Tanmateix, el seu inte-
rès per l’evolució humana 
el va portar a participar en 
excavacions arqueològi-
ques i allà va conèixer totes 
aquelles disciplines que 
fan “parlar” als sediments 

i a les restes arqueològi-
ques, ja que dels nostres 
orígens no tenim cap do-
cumentació escrita fiable. 
El seu interès per la Paleo-
botànica, el va portar a fer 
el doctorat en Ciències Bi-
ològiques. Va parlar de les 
excavacions arqueològi-
ques que es duen a terme 
des de l’Institut de Recerca 
on treballa (IPHES), tant a 
la Península Ibèrica com 
a Àfrica i de les tècniques 
que ens permeten conèixer 
l’edat de les restes que tro-
bem i en quin medi natural 
vivien.
 A l’institut Ermengol 
IV Bellcaire d’Urgell, els 
més de 60 alumnes de 3r 
d’ESO van poder escoltar 
la xerrada “Endevinar el 
futur. Ès possible? Perquè 
serveixen les matemàti-
ques?” a càrrec de Xavier 
Vilella i Miró, professor de 
matemàtiques d’educació 
secundària. Va parlar sobre 
alguns mites de les mate-
màtiques, l’origen i la seva 
importància.

Aquest conveni
serveix per afavorir el 
desenvolupament de 
diverses activitats de 
caràcter social
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 En aquesta segona 
edició del projecte “Dona 
la xapa”, una iniciativa 
original per lluitar contra 
el consum excessiu d’al-
cohol durant les Festes 
del Sant Crist de Bala-
guer, ha augmentat el 
nombre de xapes amb 
missatges enginyosos an-
tialcohol repartides entre 
el jovent i ha superat totes 
les expectatives de parti-
cipació. 
 El projecte, consis-
tent a lliurar una xapa 
gratuïta per cada consu-
mició adquirida durant 
els tres dies de concerts 
a la Carpa Jove, també va 
incloure el sorteig d’una 
memòria externa per a 
ordinador de 500 GB. Per 
cada consumició no alco-
hòlica adquirida es lliu-
rava una xapa de forma 
gratuïta i s’obtenia un nú-
mero per optar al sorteig. 
Precisament, el passat 
dijous  dia 15 i coincidint 
amb el Dia Mundial Sen-

Èxit de participació en la
segona edició del projecte “Dona 
la xapa” per la festa major

Les xapes que van repartir els dies de Festa Major

se Alcohol, es va fer efec-
tiu el sorteig i s’ha donat 
a conèixer la butlleta gua-
nyadora, corresponent al 
número 584. L’afortunat/
ada s’haurà d’adreçar a 
l’edifici de Lapallavacara 
de Balaguer per recollir el 
premi o posar-se en con-
tacte amb l’Oficina Jove 
del Consell Comarcal de 
la Noguera o l’Àrea de Jo-
ventut de l’Ajuntament de 
Balaguer.
 El projecte, dirigit a 
tots els públics però amb 
el focus centrat en els i 
les joves, ha tingut com 
a objectiu el foment del 
consum de begudes no 
alcohòliques en un hora-
ri d’oci nocturn com són 
els concerts de la Festa 
Major. Hi havia cinc mo-
dels de xapes diferents 
per col·leccionar, amb 
els lemes “no vaig trom-
pa”, “sense pedals”, “la 
mona, per pasqua”, “no 
tindré ressaca” i “torrat, 
només el pa”. 

A primers de mes, es va celebrar el 9è 
Concurs Internacional de cant líric
 El primer cap de setmana 
de novembre es va celebrar al 
teatre municipal de Balaguer, 
el 9è Concurs Internacional 
de Cant Líric “Germans Pla, 
Ciutat de Balaguer”, amb al-
gunes de les millors veus del 
món de la lírica.
 El primer premi va ser per 
la soprano Anabel Real, el 
segon pel baríton Néstor Pin-
dado i el tercer per la soprano 
Irene Mas. A part també es 
van lliurar altres premis, com 
van ser el premi a la millor in-
tèrpret de Lied cedit per la 
“Fundació Victòria dels Àn-
gels” Mireia Tarragó (So-
prano), el Premi “Amics de 
l’Òpera” de Lleida per Laia 
Cladellas (Soprano), el pre-
mi “Orgues de Ponent i del 

Pirineu” per Aina Martín 
(Soprano). A part també es 
va donar Premi al millor in-
tèrpret de l’Oratori “Stabat 
Mater” de Josep  Pla, ce-
dit per l’Associació d’Art4 

a Jordi Serrano (Baix). El 
Premi del Públic per Ana-
bel Real (Soprano) i Premi 
especial “Joventuts Musi-
cals de Catalunya” també 
per Anabel Real.

Guanyadors del 9è Concurs Germans Pla

Enguany no es celebrarà l’activitat
solidària Mà Oberta després de 40 anys

Edició de Mà Oberta de l’any 1991

 Ara fa quaranta anys que 
es va engegar el projecte 
de Mà Oberta a Balaguer i 

comarca, per ajudar solidàri-
ament als més necessitats.
 Han estat quaranta anys 

de recollida d’objectes i ma-
terials durant els primers 
anys, i més tard amb l’Opera-
ció Moneda, per fer més por-
tador el dia a dia a aquelles 
famílies més necessitades de 
la comarca, i que gràcies a la 
col·laboració desinteressada 
de centenars de joves, i d’en 
Lluís Garrofé i Mn. Jordi Pro-
fitós al capdavant, que s’ha 
pogut dur a terme.
 És un adéu de Mà Oberta 
per Nadal però no un final de 
l’objectiu bàsic que es tenia, 
ja que es tenen previst fer 
d’altres activitats per conti-
nuar amb aquesta gran tasca 
d’ajuda als més necessitats.



7<<B A L A G U E R

 L’Orfeó Balaguerí vol 
agrair públicament a la 
Parròquia de Santa Ma-
ria de Balaguer l’aixo-
pluc que els ha brindat 
durant molts anys i per 
això ha organitzat pel 
proper diumenge 25 de 
novembre, un concert en 
agraïment.
 Des de mitjans dels 
anys 50 del segle passat 
han estat abrigats per la 
Parròquia. De quan Mos-
sèn Josep Llorens, vicari 
organista de la parrò-
quia, rebé l’any 1954 
l’encàrrec de restablir 

Concert de l’Orfeó en agraïment 
a la Parròquia Santa Maria de 
Balaguer el proper dia 25

Orfeó Balaguerí

l’Orfeó -paralitzat des 
del juliol de 1936- fent 
convergir el “Cor Parro-
quial”, en un principi in-
tegrat només per dones i 
l’Agrupació de Cantaires 
Balaguerins, cor claverià 
d’homes sols. 
 Aquesta tasca inici-
ada per mossèn Llorens 
tingué continuïtat amb 
els diferents mossens or-
ganistes que ens van di-
rigir durant molts anys. 
Als qui també agraeixen 
el seu treball i dedicació 
envers l’Orfeó.
 Així doncs, el diu-
menge 25 de novembre 
a l’església del Sagrat 
Cor,  serà l’escenari de la 
missa de les 12 cantada 
per l’Orfeó balaguerí, on 
interpretaran la “Mis-
sa Brevis” de Charles F. 
Gounod i altres cants.

El Club Bàsquet Balaguer diposita el seu 
fons documental a l’Arxiu de la Noguera

 El Club Bàsquet Balaguer 
ha cedit el fons documental 
del club. La passada setma-
na, l’alcalde de Balaguer 
Jordi Ignasi Vidal i el pre-
sident del Club de Bàsquet  

Balaguer Toni Salud, van 
signar la cessió en dipòsit 
del fons documental de 
l’entitat a l’Arxiu Comarcal 
de la Noguera.
 El fons té documents 

de més de 80 anys de la 
història d’aquest club.
 Aquesta iniciativa s’in-
clou dins el projecte en-
degat per l’Ajuntament 
de Balaguer i l’Arxiu Co-
marcal amb la finalitat 
de conservar els fons do-
cumentals de les entitats 
històriques de la Ciutat a 
l’Arxiu, per tal de garantir 
la preservació de la me-
mòria històrica dels clubs 
i de les associacions de la 
ciutat, animant-los a que 
se sumin amb aquesta ini-
ciativa, i així poder preser-
var els documents, arxius 
i fotografies dels diferents 
clubs esportius i així pre-
servar-ne l’estat i la con-
servació adequada.

Signatura de la cessió

Important recaptació en el sopar del 
càncer que es va celebrar el passat mes
 El passat 27 d’octubre 
es va celebrar el sopar de 
tardor del càncer de l’AECC 
(Catalunya contra el càncer) 
amb l’assistència de més 
de 240 persones i amb una 
recaptació de 6.703 euros.
 Aquest diners recaptats 
es destinaran a programes 
de suport als malalts i a les 
famílies dels afectats per 
aquesta malaltia en les nos-
tres contrades.
 Des de l’AECC de Bala-
guer es vol agrair l’assistència 
de les persones que van anar 
al sopar, les entitats i empre-
ses col·laboradores. També 
agrair a més d’un centenar de 

Sopar del càncer

botigues i establiments que 
durant la setmana del 15 al 
19 d’octubre, van col·laborar 

amb la campanya del càncer 
de mama i van vestir els seus 
aparadors de color rosa.

Un concert
d’agraïment de l’Orfeó 
per la col·laboració 
de la Parròquia durant 
tots aquests anys
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 En els actes de la 
celebració del centenari 
de la presa i central de 
Camarasa, el proper dia 1 
de desembre es celebrarà 
a Camarasa un Ranxo 
popular.
 Es commemora el 
centenari de l’inici de la 
vaga que van convocar 
els treballadors per a 
queixar-se de les dures 
condicions de treball que 
patien. La vaga es va 
estendre de Camarasa 
a Lleida i després a Bar-
celona i altres indrets de 
Catalunya, en un dels mo-
viments vaguístics més 
importants i exitosos de 
principis del segle XX. La 
vaga de la Canadenca va 
ser un èxit perquè en les 
negociacions els líders 
sindicals van aconseguir 
totes les demandes obre-
res d’augment de sou i 
jornada de vuit hores.
 El Ranxo dels vaguis-
tes de Camarasa vol com-
memorar la solidaritat 
obrera que va permetre 

Camarasa celebrarà l’inici de la 
Vaga que va aconseguir la
Jornada de 8 hores

Cartell de la jornada

la continuïtat d’una lluita 
per aconseguir un dels 
drets laborals llargament 
reivindicat i que va esde-
venir una fita important 
pel moviment obrer cata-
là i espanyol.
 Durant el matí del dia 
1 de desembre es realit-
zaran visites a l’exposició 
sobre el centenari a la 
Central Hidroelèctrica 
de Camarasa, a la qual 
s’hi podrà accedir, per 
qüestions de seguretat, 
prèvia trucada telefònica 
a l’Espai Orígens.
 També es faran visites 
guiades al recorregut  
pels carrers de la po-
blació per indrets on hi 
havia els establiments de 
“l’època dels treballs”, en 
que s’assenyalen les bo-
tigues, però també cafès, 
cases de barrets i joc que 
s’hi van establir fa cent 
anys.
 A la una del migdia 
tindrà lloc el repartiment 
del ranxo al Casal Cultu-
ral.

Creu Roja inicia la campanya Cap nen
sense joguina amb els Avis i Àvies solidàries

 Aquesta  in ic iat iva , 
nascuda a la comarca, 
pretén activar i potenciar 
la presència social de les 
persones que viuen en 
residències geriàtriques i 
aconseguir finançament 
per la campanya de reis, 
“Cap nen sense joguina”. 
En la iniciativa hi participen 
totes les residències de la 
comarca i la Creu Roja de 
la Noguera.
 El projecte es basa en la 
venda de diferents objectes 
artesanals elaborats pels 
avis i àvies de les residències 
geriàtriques. La venta es 
realitza o bé en mercats o 
bé dies puntuals en diversos 
municipis de la comarca 
amb els quals ho pacten 
anteriorment.
 D e  s e t e m b r e  a 
novembre, els residents, que 
col·laboren voluntàriament 
en aquesta iniciativa, han 
treballat en els productes 
a r tesana ls  que  s ’han 
començat a vendre a partir 
del dimarts 20 de novembre 
als mercats de Ponts i 
Balaguer. Aquest any, a més, 
es posarà parada a Bellcaire, 

Albesa i Menàrguens. Altres 
anys s’han fet parades a 
Algerri i Térmens. La idea 
és poder anar recorrent 
territori. Els diners que 
s’obtinguin es donaran 
a Creu Roja Joventut per 
finançar la campanya de 
joguines.
 En la campanya 2017-
2018, gràcies a aquesta 
recaptació, es van atendre 
més d’un centenar d’infants, 
corresponents a 38 famílies, 
d’arreu de la Comarca.
 Amb aquesta iniciativa, 
les residències i Creu Roja 
volen difondre un doble 
missatge, la idea que les 
persones grans encara són 
molt vàlides per col·laborar 
activament en la societat 
sempre que es faciliti l’accés 
als recursos i es proposin 
activitats adequades i 
sensibilitzar envers aquella 

Creu Roja amb els avis de la comarca

població que viu en risc de 
pobresa o pobresa extrema 
i que de vegades passen 
desapercebuts.
 A més de tenir sempre 
l’acceptació dels més petits, 
la vivència dels avis i àvies és 
molt positiva i enriquidora.
 El projecte es finança 
amb fons propis de l’entitat 
i de les residències de la 
Noguera que col·laboren.
 Per complementar el 
projecte, Creu Roja Joventut 
posarà en diversos punts 
de la ciutat contenidors de 
recollida de joguina nova. 
Aquests contenidors es 
podran trobar a: La Joguina, 
Joguines Jar Toy, i Biblioteca 
municipal de Balaguer.
 També es real i tzen 
p a r a d e s  d e  v e n t a  d e 
joguines de segona mà. 
Els diners que s’obtenen 
es destinaran també a 
la campanya , aprofitant 
per a sensibilitzar sobre 
el consum responsable i 
reutilització de les joguines.
Les residències que en-
guany participaran en el 
projecte són: Santa Maria, 
San Domènec i Comtes 
d’Urgell de Balaguer, Verge 
d’Aguilar d’Os de Balaguer, 
Cal Tomeu de Cabanabona, 
Residència Municipal d’Ar-
tesa de Segre i de Gestió 
Municipal de Ponts. En-
tre 60 i 70 àvies i avis col-
laboraran en aquesta XV 
edició del projecte.

Avis en un dels mercats

Creu Roja la Noguera
inicia enguany la XV
edició d’Avis Solidaris 
amb la seva campanya 
“Cap nen sense joguina”
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Lo Carreró de Montgai, escenari de la 
presentació del nou disc de Jules

 El cantant barceloní Ju-
les presenta el seu tercer 
disc ‘Polígons’ a Lo Carreró
El músic i compositor porta 
el seu indie-pop a Montgai 
amb les cançons del seu 
darrer treball i els temes 
més aclamats de la seva 
trajectòria artística

 El cantant i compositor 
Jules (l’actual nom artístic 
de Juli Farfán) actua aquest 
dissabte a les vuit del ves-
pre a Lo Carreró de Montgai 
on presentarà ‘Polígons’ 
(Petits Miracles, 2018), un 
disc d’indie-pop, el tercer 
de la seva carrera artística, 

està integrat per tretze te-
mes que coquetegen també 
amb el folk i el rock.
 Vindrà acompanyat pel 
pianista Fedor Veselov, l’ins-
trument sorpresa del seu 
darrer treball, que s’uneix a 
la guitarra acústica tocada 
pel propi Jules.
 Juli Farfán va iniciar la 
seva carrera artística a fi-
nals del segle XX i al llarg 
de la seva trajectòria com 
a cantant, músic i composi-
tor, ha guanyat diversos pre-
mis. El darrer, aquest mateix 
any, ha estat el premi Em-
barraca’t del Concurs Joan 
Trayter de Figueres. També 
ha trepitjat infinitat d’esce-
naris de Catalunya i ha par-
ticipat en diversos festivals, 
com l’Acústica de Figueres, 
La Mercè de Barcelona o les 
festes de Gràcia i Sants.

 Alquienvas, empresa 
de la Noguera, situada 
a Bellcaire, fa possible 
l a  i n s t a l · l a c i ó  d e l s 
contenidors pel porta a 
porta al Consell Comarcal 
del Berguedà. Seran uns 
contenidors de paper i 
cartó amb identificació de 
l’usuari per a la traçabilitat 
del residu. És un nou 

Alquienvas de Bellcaire proveeix
contenidors per tot el Berguedà

Contenidors que s’utilitzaran pel porta a porta

sistema de recollida de 
residus per tal de sortir de 
la cua de les comarques 
que menys reciclen a 
Catalunya. S’ha implantat 
aquest sistema que permet 
recollir fins a un 80% de 
selectiva, ja que està 
comprovat el seu resultat 
amb d’altres comarques 
on ja s’està fent.

Jules acompanyat del pianista Fedor Veselov

PUBLIREPORTATGE
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 Un any més, la petita 
població d’Algerri reunirà 
centenars de playmobils 
vinguts d’arreu de Cata-
lunya per tal d’unir-se a 
l’exposició de playmobils 
més solidaria: ClickAlger-
ri per la Marató 2018, arri-
bant a la vuitena edició.
 Després de recaptar 
més de 10.000 euros en-
tre les les altres edicions 
i la darrera edició passar 
a veure-ho prop de 2.000 
persones, aquest any 
es celebrarà la vuitena 
edició d’aquest event, 
ja clàssic en la zona per 
aquestes dates.
 Un total de 9 diorames 
de grans dimensions, 
recrearan paisatges que 
aniran des de la recrea-
ció d’un atac de nans, al 
segle d’or, passant per 
ciutats modernes i medi-

Exposició solidària de Playmobils 
en el ClickAlgerri els propers
8 i 9 de desembre 

Un dels diorames de l’any passat

evals, aventures a l’espai i 
aeròdroms de mitjans de 
segle....
Així mateix, es continuarà 
amb el ja tradicional con-
curs clickfotogràfic i el 
4rt concurs de diorames 
infantils i juvenils.
 Tots els beneficis re-
captats en els diferents 
concursos i sortejos 
de material playmo-
bil donat pels diferents 
col·laboradors, aniran 
íntegrament destinats 
a la Marató de TV3, que 
aquest any, en la seva 
27ena edició, dedicada al 
càncer.
 ClickAlgerri es ce-
lebrarà els dies 8 i 9 de 
desembre al Local Social 
d’Algerri, amb horaris de 
10:00 a 14:00 pels matins i 
de 16:00 a 19:00 per la tar-
da. L’entrada es gratuïta.

El Consell Comarcal organitzarà la 6th 
Internacional Conference (ALAN) 2020
 El Consell Comarcal 
de la Noguera, gestor del 
Parc Astronòmic Montsec 
(PAM), organitzarà la pròxi-
ma edició de la 6th Interna-
cional Conference on Arti-
ficial Light at Night (ALAN) 
2020, amb la participació 
de 200 experts internacio-
nals i la col·laboració de la 
Diputació de Lleida i l’Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs 
(IEI).
 El congrés és multi-
disciplinari i es tractaran 
temes tan diversos com, 
entre altres, legislació, 
tecnologies de l’enllume-
nat públic, impacte social, 
conseqüències per a la sa-
lut de la contaminació lu-

Imatge del Parc Astronòmic Montsec (PAM)

Professionals del Serveis Socials del Consell Comarcal

Els Serveis Socials del Consell participen 
al 2n Congrés de Pobresa energètica

 Els Serveis Socials del 
Consell Comarcal van parti-
cipar al 2n Congrés Català de 
Pobresa Energètica, els dies 8 
i 9 de novembre a Barcelona, 
amb una exposició a l’espai de 
debat i reflexió: “La pobresa 
energètica a l’àmbit rural: 
perspectiva des dels Serveis 
Socials comarcals”. En breu es 
posarà en funcionament una 
oficina comarcal itinerant per 
poder donar resposta a les fa-
mílies i/o persones en situació 
de vulnerabilitat energètica.

mínica, mesura i avaluació 
de la contaminació lumíni-
ca o les conseqüències de 
l’afectació a la flora i fauna.
 També la conferència 

internacional ALAN 2020 
s’emmarca en les accions 
del tram final del projecte 
europeu POCTEFA Piri-
neus La Nuit.
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2n English Day a Montgai amb més de 
300 alumnes de la Noguera

 El passat mes d’octu-
bre es va dur a terme el 2n 
English Day de la Noguera 
a Montgai. Van participar 
320 alumnes de CM i CS i 40 
mestres de les ZERs El Jonc 
(Camarasa, Ràpita i Menàr-
guens), El Montsec (Gerb, 
Os de B., Avellanes, Tartareu 

i Àger), El Romaní (Cubells, 
Vilanova de M., Montgai i La 
Sentiu) i  Serra Llarga (Caste-
lló de F., Algerri i Ivars de N.), 
i les escoles Àlber (Albesa), 
Alfred Potrony (Térmens) i 
Salvador Espriu (Vallfogona 
de B.).
 Un dia ple d’activitats 

amb l’anglès com a llengua 
vehicular, organitzat i coor-
dinat pels mestres d’anglès, 
que durant el matí, es van 
fer dues sessions a l’Ateneu 
de l’obra de teatre “Robin 
Hood”, representada per ac-
tors nadius, de la companyia 
IPA Productions. També van 
recórrer la “Ruta de les Parau-
les” del poble de Montgai.
 Després de dinar, van 
iniciar-se els jocs participant 
en els “Scary Games” (els de 
CM) i en la “Bloody Gymk-
hana” (els de CS), amb l’eix 
temàtic de la festa de Hallo-
ween. Aquesta és la segona 
jornada a nivell d’escoles ru-
rals de la comarca i la valora-
ció és molt positiva, tant a ni-
vell d’incrementar el contacte 
amb l’anglès, així com també 
la coneixença entre alumnes 
de la comarca i altres pobles.

 Més de 160 alumnes de 
cinc centres educatius de 
secundaria de la Noguera 
i una desena d’empreses 
de  la  comarca  han 
participat en la 6a edició 
del programa Arrenca, per 
a la cerca d’oportunitats 
l a b o r a l s ,  d i r i g i t  a 
estudiants de batxillerat 
i cicles formatius i a 

La 6a edició del programa
Arrenca amb èxit de participació

Alumnes en una de les empreses participants

empresaris rurals, amb 
l’objectiu que identifiquin 
i analitzin les possibilitats 
que ofereixen les empreses 
de la comarca, moltes 
d’elles pioneres en el seu 
sector, i així poder orientar 
el seu futur amb garanties 
i minimitzar la tendència 
a la despoblació que 
pateixen les zones rurals. 

Explicació dels jocs per parts dels professors d’anglès
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 El passat divendres 
e s  v a  p r e s e n t a r 
l ’ a c t e  d ’ e n t r e g a  i 
reconeixement que es 
durà a terme el proper 
dissabte 24 de novembre 
a Robert Martínez i en què 
l’entrenador balaguerí 
recollirà el títol de fill 
predilecte de la ciutat de 
Balaguer. 
 L’acte es durà a terme 
a les 6 de la tarda i al 
Teatre municipal, degut 
a l’afluència de públic 
que s’espera.  L’acte 
acollirà, a més, algunes 
s o r p r e s e s  i  v o l d r à 

Aquest dissabte Robert
Martínez recollirà a Balaguer el 
títol de fill predilecte

Acte de reconeixement a Robert Martínez

representar l’oficialitat 
del reconeixement, tot i 
que el tràmit oficial ja es 
va dur a terme quan es va 
aprovar la proposta al ple 
ordinari del passat mes 
d’octubre.
 Per  aquest  ac te , 
s’ha convidat també 
als regidors, anteriors 
alcaldes de la ciutat així 
com a la resta de fills 
adoptius o receptors de 
títols honorífics.
 D ’ a l t r a  b a n d a , 
i  d e s p r é s  d ’ a q u e s t 
a c t e ,  s ’ i n a u g u r a r à 
una exposic ió ,  a  la 
S a l a  d ’ E x p o s i c i o n s 
de  l ’A juntament  de 
Balaguer, que recollirà 
una mostra de fotografies 
dels 30 anys de la Nit 
de l’Esport, a càrrec del 
mateix Robert Martínez, 
aprofitant la seva estada 
a la ciutat.

Després de l’acte,
Robert Martínez
inaugurarà l’exposició 
dels 30 anys de la Nit 
de l’Esport

L’Escola Vedruna implementa el projecte 
de Tutoria entre Iguals aquest curs
 El Projecte de Tutoria en-
tre Iguals (TEI) s’ha instaurat 
aquest curs, 2018-19,  dins el 
projecte d’escola Vedruna de 
Balaguer. Aquest és un pro-
grama de convivència per a 
la prevenció de la violència i 
l’assetjament escolar. Té com 
objectiu bàsic fomentar les 
relacions interpersonals per 
tal que siguin més satisfactò-
ries i orientades a la millora o 
modificació del clima i la cul-
tura del centre. 
 Aquest mètode d’apre-
nentatge cooperatiu està ba-
sat en la relació de parelles 
d’alumnes, amb una relació 
asimètrica (rol tutor i rol tu-
toritzats) i un objectiu comú, 
conegut i compartit, que s’as-

Projecte TEI a l’Escola Vedruna

Imatge d’una antiga edició

Exposició fotogràfica a l’ajuntament dels 
30 anys de la Nit de l’Esport

 Aquest dissabte 24 de 
novembre a les 7 de la tarda, 
s’inaugurarà a la sala d’ex-
posicions de l’ajuntament, 
l’exposició fotogràfica dels 
30 anys de la Nit de l’Esport. 
A més a més s’ha editat un 
llibre amb el recull fotogràfic 
d’aquets 30 anys. El llibre ha 
estat elaborat pels serveis de 
l’àrea d’Esports de l’Ajunta-
ment de Balaguer i s’oferirà 
de forma gratuïta, com a 
obsequi, als assistents a la 
inauguració de l’exposició.

soleix a través d’un marc pla-
nificat pel mestre. Enguany 
s’ha implementat a educació 
primària i secundària. La in-
teracció entre alumnes és un 

element d’aprenentatge, ja 
que per mitjà dels conflictes 
que sorgeixen, ells aprenen 
a trobar la resposta o solució 
més adequada en cada cas.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Dibuix roent

Trenco per un tram atalussat,
clivellat de fondalades i m’assec.
Fosqueja.
El cotxe queda lluny 
i els arbres de l’entorn dibuixen l’aura
d’aquell capvespre dolç.
Apunten cromatismes hivernals
i es va tancant la tarda.
L’aplom que duu la calma,
camina vers la nit
i palpo la foscor.
Hi veig la llum de l’ombra
i el temps es fa lleuger.
S’enlaira lentament i autoritària
l’efígie del no-res, 
senyora dels enigmes.
La porpra de la nit, colpeja l’absolut.
Tinc les mans ardents
i els peus mig entumits 
em dicten el sender
que em duu de nou a casa.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 A finals del segle XIX 
els pares de la Maria, una 
jove barcelonina de disset 
anys, l’envien a Cuba des-
prés de celebrar per poders 
un matrimoni de conveni-
ència amb un terratinent 
que es dedica al negoci 
del sucre. En aquesta terra 
estranya veurà com, acos-
tumada a una vida còmo-
da a Catalunya, el seu món 
canvia radicalment: allà 
haurà d’aprendre a con-
viure amb un marit molt 
més gran i desconegut, 
uns esclaus africans que 
li fan de criats i que vene-
ren déus misteriosos, la 
corrupció i repressió dels 
governants, la violència 
d’una guerra incipient i la 
relació amb un funcionari 
de duanes crioll, tan apas-
sionada com perillosa, que 
tindrà conseqüències més 
devastadores que els hura-
cans que amenacen cons-
tantment aquesta ídil·lica 
illa de l’Atlàntic.
 L’Illa de Bembé és una 
epopeia literària emotiva 
que representa un mosaic 
cultural fascinant, ple de 
personatges que poblen 
Cuba, una colònia espa-
nyola on res no és blanc o 
negre i no sempre es pot 
anar amb la veritat per da-
vant.

 En Jules i els seus 
germans, en Marty i la 
Liz, són molt diferents, 
però un esdeveniment 
tràgic marcarà la vida 
de tots tres. Han cres-
cut en circumstàncies 
idíl·liques però, de sob-
te, perden els seus pa-
res en un accident. Tot i 
que els envien al mateix 
internat, cadascun d’ells 
seguirà el seu propi camí 
fins a distanciar-se i con-
vertir-se en estranys. En 
Jules es tancarà cada 
vegada més en si mateix, 
en el seu món de som-
nis. L’única amistat que 
farà i consolidarà serà 
amb la misteriosa Alva, 
però només s’adonarà 
del que ella significa per 
a ell anys més tard. Quan 
en Jules i l’Alva es retro-
ben ja d’adults, sembla 
que podrien recuperar el 
temps perdut. Però lla-
vors el passat tornarà a 
fer-se present.
 Una commovedora 
novel·la sobre la supera-
ció de la pèrdua i la so-
ledat, i sobre la qüestió 
d’allò que és immutable 
en l’ésser humà. Però, 
sobretot, una gran histò-
ria d’amor.
 Premi Europeu de Li-
teratura 2016.
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L’illa de Bembé
Autor: Mercè Falcjó
Gènere: Novel·la
històrica

 Aquest llibre supo-
sa una actualització 
d’aquells tractats clàssics 
d’anatomia i, per tant, a 
nivell artístic ja és una 
meravella. Però, a més, 
les il·lustracions estan 
fetes a tres tintes super-
posades que, gràcies a un 
visor amb tres filtres, per-
meten veure els ossos, els 
músculs i els òrgans que 
formen el cos humà. Així 
doncs tenim un joc dins 
el llibre que el fa encara 
més atractiu. I si la part 
de diversió està garanti-
da, la part més rigorosa 
i formal també gràcies a 
les làmines en blanc i ne-
gre que trobem després 
de cada una de les trico-
lors, amb una clara i ben 
detallada explicació de la 
regió que s’acaba de visu-
alitzar i les seves parts.
 És un llibre tan bonic 
com interessant, molt 
ben pensat i compaginat, 
també molt ben traduït.
 Però el que el fa més 
excepcional és el treball 
gràfic dut a terme per 
l’equip de disseny Car-
novski, que ja fa anys que 
pouen de les tècniques 
dels gravats antics per 
crear les seves instal-
lacions artístiques o els 
seus papers pintats. 

Del final de la soledat
Autor: Benedict Wells
Gènere: Novel·la

Il·luminatomia
Autor: Kate Davies
Gènere: Infantil (+7)
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Classificació
Primera divisió

Catalana
1. Viladecans ...............25
2. Manresa ...................25
3. Mollerussa ...............25
4. Montañesa ...............22
5. Igualada ...................20
6. Almacelles ...............18
7. Tàrrega .....................17
8. Lleida B ....................16
9. Borges Blanques  ...15 
10. Vilanova Geltrú .....15
11. UD Visata Alegre ..14
12. Rapitenca ...............13
13. Andorra ..................13
14. Júpiter ....................12
15. Sant Ildefons  ........10
16. Balaguer ................. 9
17. Gavà ..........................8
18. Cambrils  .................8

Propers encontres

11/11/2018 
La Verneda

i la Pau

Júpiter| Balaguer

Dues derrotes consecutives enfonsen al 
Balaguer als últims llocs de la taula

Derrota del Balaguer en 
un partit que s’els va fer 
massa llarg i va caure 
als últims minuts

Balaguer-Manresa

Balaguer-Manresa

18/11/2018
Camp Municipal

de Balaguer
Balaguer| Almacelles

 Nova derrota del Bala-
guer davant del Montañesa 
i ara ja són quatre en els úl-
tims cinc partits, això deixa 
al Balaguer en els últims 
llocs de la classificació.
 El CF Montañesa va 
inaugurar en el marcador 
al voltant del minut 46 amb 
un gol de Balde.
 A partir d’aquest mo-
ment el Balaguer va buscar 
l’empat amb insistència, 
cosa que va aconseguir al 

28/10/2018

MONTAÑESA
BALAGUER

minut 66 amb gol de Ven-
drell.
 Poc a poc el Montañesa 
es va fer amb l’encontre i 
fruit del domini insistent es 
va tornar a posar davant en 
el marcador amb un gol de 
Baulí al minut 85 i ja en el 

descompte García firmaba 
el 3-1 definitiu.
 La pitjor derrota de la 
temporada fins ara ha ar-
ribat al Municipal davant 
el Manresa amb un dur 
resultat de 1-6.
 El partit va començar 
malament amb un gol en 
pròpia meta de Gabernet 
que trencava les expectati-
ves.
 Tot i que el Balaguer va 
buscar l’empat qui domina-
va el centre del camp era el 
Maresa, encara que fins al 
descans no es va a tornar a 
moure el marcador.
 A la represa el partit es 
va tornar un festival de gols 

i entre el minuts 47 i 52 es 
van marcar 4.
 Noha i Joel van marcar 
pel Manresa, Vendrell feia el 
1-3 pel Balaguer i Solernou 
no deixava reaccionar al 
Balaguer aconseguint el 
quart pel seu equip.
 A partir d’aquest mo-
ment, amb un Balaguer 
entregat, el Manresa va 
dominar el partit a plaer i va 
arribar a la mitja dotzena de 
gols gràcies a Bellido i Biel.
 Després d’aquesta dura 
derrota el Balaguer queda 
al fons de la classificació a 
un punt de l’últim, amb la 
necessitat de sumar en la 
visita al camp del Júpiter.

Dolorosa derrota del Balaguer al Municipal davant
el Manresa per un contundent resultat de 1-6

3
1

03/11/2018

BALAGUER
MANRESA

1
6
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Partits complicats pel Cudós Consultors 
tan els desplaçaments com a casa

 El segon equip del Bala-
guer, el Cudós Consultors, va 
fer un doble desplaçament a 
Andalusia, a Priego (Córdo-
va) i a Sevilla, el cap de set-
mana del 10 i 11 de novem-
bre.
 En el primer encontre les 
balaguerines van perdre per 
un ajustat 4 a 3 a Priego. Ane-
ta Olendzka va començar 
guanyant a Carmen Henares 
per 1 a 3. En el segon partit 
Gemma Lladonosa va seguir 
pel bon camí guanyant Car-
men Lozano per 0 a 3. Però 
Vinyet Solans va cedir davant 
Ana Maria Vertiz per 3 a 0, i 
Gemma Ladonosa va cedir 
també el següent per 3 a 1 da-
vant Carmen Henares. Aneta 
Olendzka va tornar a donar 
avantatge a les balaguerines 
guanyant a Vertiz per 1 a 3, 

però Solans queia davant Lo-
zano per 0 a 3 empatant l’en-
contre. Finalment, en dobles, 
Olendzka i Lladonosa queien 
davant Vertiz i Henares dei-
xant el marcador en el 4 a 3 
final, un resultat prou digne 
tenint en compte les circum-
stàncies de l’encontre davant 
el primer classificat a la Lliga 
de Divisió d’Honor.
 L’endemà, les jugadores 
es refeien guanyant a Sevilla 
un competidor directe com 
és el Cajasol Hispalis per un 
treballat 3 a 4. En el primer 
partit Gemma Lladonosa 
s’imposava a Angela Palomo 
per 1 a 3. En el segon Vinyet 
Solans queia davant la vene-
çolana Luisa Alejandra Car-
dozo per 3 a 1. Aneta Oledzka 
donava avantatge a les ba-
laguerines guanyant Mire-

ia Cifuentes per 0 a 3, però 
Lladonosa cedia el següent 
punt davant Cardozo per 3 a 
0. Olendzka tornava a igualar 
el marcador guanyant a Pa-
lomo per 0 a 3, però Solans 
cedia davant Cifuentes per 3 
a 0. En dobles guanyaren les 
balaguerines per un ajustat 
2 a 3, quedant així el resul-
tat final en aquest 4 a 3 que 
dóna la primera victòria al 
Balaguer Cudós Consultors 
en la seva estrena a la lliga 
de Divisió d’Honor.
 Aquest cap de setmana 
a casa, el Balaguer Cudós 
Consultors va caure davant 
el Hujase Cínica Cámara de 
Jaén, un dels millors equips 
d’enguany a la Divisió d’Ho-
nor Femenina per 1 a 5.
 En el primer partit Aneta 
Olendzka va guanyar a Pilar 
Garcia per 3 a 1, però a partir 
d’aquí les coses es van com-
plicar per a les balaguerines. 
En primer lloc Vinyet Solans 
queia davant la brasilera Jes-
sica Silva Prates per 1 a 3, 
després Gemma Lladonosa 
queia en un partit ajustat da-
vant Angela Garcia per 2 a 3. 
Aneta Olendzka, en un altre 
partit molt ajustat, cedia tam-
bé davant Silva Prates per 2 a 
3. Lladonosa tornava a caure 
davant Pilar Garcia per 1 a 3, 
i Solans per 0 a 3 davant An-
gela Garcia.

Balaguer Cudós Consultors partit contra el Hujase de Jaén

   

 Balaguer,  pionera 
a nivell provincial de 
la cursa del a dona; 
continua amb la iniciativa 
i arriba aquest diumenge 
25 de novembre, a la seva 
7a edició d’una cursa 
que es va iniciar dins 
el programa d’activitats 
de la Setmana contra 
la violència de gènere 
i  que s’ha convert i t 
en l’activitat principal 
d ’ a q u e s t a  s e t m a n a 
reivindicativa.
 D o n e s ,  n e n e s , 
àvies, mares i filles, ... 
venceran els 5 km de 
recorregut urbà per asfalt 
i pels principals vials de 
Balaguer, amb la voluntat 
de compartir una gran 
diada i que es caracteritza 
per la magnitud de marge 
de participació. El secret 

Aquest diumenge Balaguer
celebrarà la 7a Cursa de la Dona

Cursa de la Dona de l’any passat

es troba en la polivalència 
de la prova; que permet 
cobrir el recorregut ja 
sigui en qualsevol de 
les modalitats, corrent, 
caminant, fent jogguing...
 A la plaça Mercadal, 
des d’on es farà la sortida 
i l’arribada, hi haurà 
multitud d’activitats 
per  les  part ic ipants 
i pels acompanyants, 
que podran fer tallers, 
gaudir d’una zona de 
bar i una zona lúdica per 
als més petits així com 
també les actuacions 
del grup de percussió 
de l’Associació l’Estel a 
l’inici i al final de la cursa 
i la clausura que anirà 
a càrrec de les noies de 
l’Escola de Rítmica amb 
la tradicional Flashmob 
per la diada.
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 El passat dissabte 17 
de novembre, el Sisvial 
CB Balaguer A, tornava 
a guanyar a la pista del 
CB Bellpuig amb un in-
tens i complicat partit, 
deixant el marcador a 
65-66 i essent doncs la 8a 
victòria consecutiva pels 
balaguerins.
 El partit va començar 
molt bé pels balague-
rins, 13-23, on aquests 
van poder realitzar el seu 
autèntic joc des d’inici, 
forts en defensa i ràpids 
en atac.
 Però com ja es preve-
ia, el Bellpuig no deixaria 
que el Balaguer pogu-
és fer-se amb el control 
del partit, i poc a poc, 
gràcies al seu gran joc 
interior, van anar aproxi-
mant-se al marcador, 30-
36 a la mitja part.
A la represa, el gran 
encert dels locals des 
de la línia de 6.25, i les 
segones oportunitats 
d’aquests en atac gràci-

Nova victòria pel Sisvial CB
Balaguer que segueix
guanyant tots els partits

Sisvial CB Balaguer

es al rebot ofensiu, dona-
ven vida als locals, 50-50 
a la fi del 3r quart.
 El Balaguer, tot i el 
domini del joc interior 
dels locals, aconseguia 
aturar l’atac d’aquests 
gràcies a una defensa 
titànica, però el partit 
encara era dels locals, 
61-58. Gràcies a la gran 
defensa realitzada, atac 
rere atac dels locals, el 
Balaguer sortia a l’atac 
i aconseguia anotar des 
de la línia de tir lliures 
empatant el matx a falta 
de menys d’un minut pel 
final.
 I amb la mateixa tò-
nica, desprès d’una re-
cuperació defensiva, i un 
triple en atac, el Balaguer 
aconseguia posar-se per 
davant del marcador, i 
tot i una última cistella 
dels locals, s’emportava 
la tan treballada victòria.
 Aquest dissabte ju-
garan a casa contra el 
CB Cervera.

El Balaguer Villart Logístic cau davant 
l’Assa Alicante, un equip molt fort
 En el seu desplaçament 
a Alacant el Balaguer Vi-
llart Logístic va caure per 4 
a 1 davant l’ASSA Alicante, 
un dels equips més forts de 
la lliga que encapçala, con-
juntament amb el Linares, 
sense haver perdut encara 
cap encontre.
 En el primer partit Alba 
Prades, que debutava amb 
el Balaguer en substitució 
d’Anna Biscarri, va cau-
re davant la xinesa Men 
Hyung Jee, que compta 
els seus partits per victò-
ries, per 3 a 0 (11-4, 11-4, 
11-2). En el segon partit 
Svetlana Bakhtina cedia 
també davant la russa Irina 
Ermakova per 3 a 1 (5-11, 
14-12, 11-5, 15-13). Natalya 
Prosvirnina feia el seu punt 
imposant-se a Marina Ñi-
guez per 1 a 3 (11-9, 7-11, 

Balaguer Villart Logístic

8-11, 6-11), però en el do-
bles Bahktina i Prosvirnina 
tornaven a cedir davant 
Hyung Jee i Ermakova per 
3 a 1 (11-2, 11-7, 8-11, 11-9). 
Finalment, Bakhtina cedia 
el seu darrer punt davant 
Men Hyung Jee per 3 a 0 
(11-6, 11-8, 11-8), deixant el 

marcador en el 4 a 1 final.
 Aquest dissabte 24 de 
novembre el Balaguer Vi-
llart Logístic tornarà a te-
nir un encontre complicat 
davant el Girbau Vic, però 
ara a la seva pista del Pave-
lló Molí de l’Esquerrà a les 
17h.

Foto dels participants que van rebre el premi per equips

Finalitzada la Lliga de Curses de
Muntanya de la Noguera 2018

 El passat diumenge 22 
d’octubre es va celebrar l’últi-
ma cursa de la Lliga de Curses 
de Muntanya de la Noguera, 
celebrada a Ponts.
 Han estat 10 curses que 
s’han recorregut per la comar-
ca, amb modalitats diferents, 
com una vertical, una llarga de 
54 km, una nocturna, dos de 14 
km i cinc mitges maratons. Es 
va donar el premi de Finishers 
als corredors que havien fet 
mínim 9 proves de les 10 que 
compta el campionat.
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 El passat divendres 
16 de novembre es va 
dur a terme la renova-
ció del conveni de col-
laboració entre l’escola 
de futbol sala Balaguer 
Comtat d’Urgell i el F.C. 
Barcelona.
 La firma de la pre-
sent edició es va dur a 
terme a les oficines del 
F.C. Barcelona del Pa-
lau Blaugrana durant la 
celebració de la fase de 
la Champions prèvia a 
la “Final Four” de futbol 
sala que es va disputar 
el cap de setmana pas-
sat a la ciutat comtal.

Conveni de col·laboració entre el 
FC Barcelona i l’Escola de Futbol 
Sala Comtat d’Urgell

Signatura del conveni

 Els membres que 
van signar el conveni, 
van ser Mercè Garcia i 
Txus Lahoz com a presi-
denta de l’EFS Balaguer 
Comtat d’Urgell i el mà-
nager esportiu del F.C. 
Barcelona respectiva-
ment.
 El conveni entre l’es-
cola de futbol sala Com-
tat d’Urgell i el Futbol 
Club Barcelona, s’em-
marca en una sèrie d’ac-
tivitats de col·laboració 
entre ambdues entitats 
i que principalment 
pretén apropar l’esport 
del futbol sala als nois 
i noies de Balaguer i la 
comarca de la Noguera i 
premia la bona feina que 
s’està fent any rere any  
des de l’escola balague-
rina en l’aposta d’educar 
amb valors mitjançant la 
pràctica de l’esport.

Un any més s’ha firmat 
aquest conveni amb 
el FC Barcelona per 
poder fer activitats 
conjuntament

Nova victòria del Cudós Consultors
CB Balaguer davant l’AESE per 73-42
 Desena prova del Cudós 
Consultors que rebia un 
AESE vingut amb una bona 
dinàmica, amb bons resul-
tats durant l’últim mes.
 Les balaguerines cons-
cients de la dificultat del 
rival van sortir a pista molt 
concentrades, amb un molt 
bon joc ofensiu, ràpid i vis-
tós, van aconseguir marxar 
al marcador per 26-6 al fi-
nal del primer període. El 
Balaguer va gaudir d’una 
distància àmplia durant tot 
el matx, una bona defensa 
i un atac ràpid i disciplinat 
feien que al final del partit 
s’arribés amb un clar 73-42, 
després de firmar una de les 
millors actuacions del curs.

Les noies del Cudós Consultors CB Balaguer

 La setmana vinent 
l’equip visita el CB Nou Es-
plugues, un equip que ocu-
pa la part baixa de la clas-
sificació amb només tres 

victòries, però que disposa 
d’un gran talent ofensiu i 
que exigirà un cop més, una 
gran actuació per tal de po-
der sumar la novena.

Nedadors balaguerins en el Circuit Català Open Absolut

Els nedadors del CN Balaguer amb molts 
podis en el Circuit Català  Open Absolut

 El CN Balaguer va par-
ticipar al Circuit Català de 
natació absolut amb 6 repre-
sentants infantils i júniors. 
Destacar  l’Aurembiaix Pifarré 
8a Absoluta en els 800 lliures, 
15a en 400 lliures i mínima 
estatal Júnior i 15a en els 50 
papallona, Núria Pallé 13a en 
els 200 braça i 14a en els 400 
estils, la Laia Palacín 11a en 
els 1500 lliures i l’Aina 14a, la 
Berta Benseny 14a en els 50 
esquena i la 10a posició d’en 
Marc Suñé en els 1500 lliures.
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 La presidenta del 
Consell Comarcal de la 
Noguera, Concep Caña-
dell, i el director cientí-
fic del Parc Astronòmic 
Montsec, Salvador Ri-
bas, han lliurat a l’As-
sociació L’Estel de Ba-
laguer els diners que es 
van recollir amb el Bere-
nar Solidari del Festival 
d’Astronomia del Mont-
sec que va tenir lloc el 
passat mes d’octubre.   
 Aquesta iniciativa de 
Berenar Solidari que es 
va fer el dia 13 d’octubre 
dins de les activitats del 
Festival d’Astronomia, 
consistia a destinar l’im-
port del berenar que ad-
quirien els participants 
al Festival a benefici de 
l’Associació L’Estel.
 La bona acollida de 
la proposta es fa palesa 

L’Estel rep el donatiu del 
Berenar Solidari del Festival 
d’Astronomia del COU

Donació a l’Estel

en el total de més de 300 
infants que van berenar.
 El Festival d’Astro-
nomia del Montsec, que 
aquest 2018 ha arribat a 
la 5a edició, té com a ob-
jectiu divulgar la ciència 
a tots els públics amb 
activitats científiques, 
culturals i de lleure a 
l’entorn de l’astronomia i 
alhora fomentar el Mont-
sec com a destinació 
d’astroturisme.
 Durant els 3 dies del 
Festival, en les activi-
tats de pagament hi van 
participar més de 1.200 
persones, i durant el dis-
sabte a la tarda que les 
activitats eren totes gra-
tuïtes es van repartir 352 
berenars solidaris, que 
s’han pogut fer entrega 
a l’Associació l’Estel de 
Balaguer.

En marxa l’11a edició del Concurs Literari 
Ficcions a partir del passat octubre
 Des del passat 11 d’oc-
tubre, els participants ja 
poden registrar-se a través 
del web www.ficcions.cat 
i participar a la 11a edició 
d’aquest concurs literari 
que l’any passat va aplegar 
a més de 3.500 estudiants, 
una xifra rècord en l’histò-
ric del certamen
 “FICCIONS, l’aventura 
de crear històries” és un 
concurs de creació literària 
per a joves que aquest curs 
arriba a la seva onzena edi-
ció. En la darrera edició hi 
van participar més de 3.500 
estudiants de segon cicle 
d’ESO, Batxillerat i CFGM 
de Catalunya, Illes Balears 
i País Valencià, a través del 
web www.ficcions.cat, i on 
els estudiants ja s’hi poden 
registrar des de l’11 d’oc-
tubre de 2018 fins el 5 de 
febrer per poder participar.
 L’objectiu és impul-
sar la creació literària i el 
treball en equip dels es-
tudiants de Secundària i 

Ficcions

Gran recapte d’aliments

Arriba els propers 30 de novembre i 1 
de desembre el Gran Recapte d’Aliments

 Els Bancs dels Aliments 
arriben a la desena edició 
del Gran Recapte atenent a 
200.000 persones a Catalu-
nya, el proper divendres 30 
de novembre i dissabte 1 de 

desembre.
 Els quatre Bancs dels 
Aliments de Catalunya 
aposten per un Gran Re-
capte més sostenible, 
substituint 250.000 bosses 

de plàstic en els punts de 
recollida per bosses reuti-
litzables.
 Una altra novetat d’en-
guany és la posada en mar-
xa del Gran Recapte Onli-
ne, que permetrà fer una 
donació digital a través de 
diferents plataformes.
 Ja s’han inscrit més de 
18.700 persones voluntà-
ries, però encara en falten 
10.000 més.
 Oli, llet i conserves són 
alguns dels aliments priori-
taris que es necessiten per 
atendre a les 200.000 perso-
nes que reben ajuda a Ca-
talunya a través de 675 en-
titats socials homologades 
per la Generalitat, d’ajuda 
als més necessitats.

Batxillerat amb inquietuds 
literàries i culturals. Ficci-
ons vol continuar creixent 
i consolidar-se com el con-
curs de creació en llengua 
catalana de referència per 
als joves. Més de 340 ins-
tituts hi van participar a la 
darrera edició i aquest curs 
ens proposem ser molts 
més gràcies a la participa-
ció de l’alumnat i a la col-
laboració del professorat.
 Els primers premis se-

ran un iPhone o una Play 
Station per a cada mem-
bre del grup guanyador, 
mentre que els segons pre-
mis seran un iPod Touch. 
També es lliuraran premis 
territorials per a les millors 
històries de cada zona amb 
un reproductor mp3 i es 
premiaran als professors/
es més motivadors/es de 
cada territori (País Valen-
cià, Illes Balears i Catalu-
nya).
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 Amb tots els casos de 
corrupció dels que ens 
hem assabentat ens podia 
semblar que la nostra terra 
lleidatana en quedaria lliu-
re i neta. Sense cap embo-
lic. Fins i tot a vegades es-
coltaves “arguments” del 
perquè passaria així ; unes 
vegades per massa petits. 
Les obres eren massa pe-
tites per crear diner negre. 
Els nostres empresaris són 
prudents i tenen feina a 
dojo. En fi, i quaranta raons 
més. De repent ens surt 
a la premsa la Diputació 
amb policies dins, amb les 
ordres judicials per regirar i 
emportar-se el que creguin 
convenient. Algun nom. 

Ben aprop
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alguna sospita. Tot molt 
difuminat. I al cap de pocs 
dies, i amb pels i senyals, 
quantitats i recorregut del 
diner, i com sortien les vi-
rolles per anar a butxaques 
polítiques (?).
 Jo sempre he cregut 
que quan un jutge intervé 
davant d’una informació 
de la policia, es perquè  
veu suficients indicis per 
signar la conformitat al 
que demanen els investiga-
dors. Per tan alguna cosa 
certa i deu haver.
 De moment el Presi-
dent de la Diputació va 
dimitir, i tot  seguit uns 
empresaris han estat més 
coneguts per tothom al 

llegir els seus noms a la 
premsa. S’ha reconstruït el 
camí de part dels diners, i 
sense preses com sempre, 
deu haver entrat el neguit 
al seu pit i en la seva vida. 
A mi m’entristeix, que a 
un pas de casa nostra tin-
guem de viure un episodi 
més de corrupció.
 Anem veient com van 
passant llista els jutges 
de totes aquelles operaci-
ons de neteja, amb noms 
en clau, que no recordo 
ni tampoc vull fer-ho, en 
que caps que semblaven 
intocables van rodant pels 
graons del descrèdit. Vull  
creure que a quasi tots els 
hi deu quedar algun ra-
conet intocable del diner 
que van fer-se seu. Quan-
tes pensions de jubilació i 
quants jornals base deuen 
representar ?. Però...

 Per si no estava prou 
emboirat l’ambient, va ar-
ribar a fer-se pública les 
condemnes que es podien 
demanar pels presos del 1 
d’Octubre. I la rampelluda 
reacció del Sr. Torra, sense 
tenir en compte que el pri-
mer perjudicat serà en tot 
el poble català, que ell diu 
representar –i molt mala-
ment que ho fa es pot afe-
gir-, va ser la d’amenaçar 
xulescament de no votar 
els pressupostos del que 
molt depèn l’actual govern, 
tan diferent al del PP.
 Un va pensant que po-
der mai serà possible tenir 
una altra classe de polítics, 
que siguin fidels a la seva 
vertadera feina, amb la fi-
nor i pragmatisme neces-
saris per saber escoltar i 
callar, que no vol dir assen-
tir.

 Si amb la seva postura 
pot creure que del judici en 
poden sortir absolts, va er-
rat. Si creu que amb un in-
dult del Gobierno tot arran-
jat, torna anar errat. Si creu 
que la tornada del flautista 
belga refredaria l’ambient, 
no sap ni on es ell mateix. 
Amb el Puigdemont dins 
l’escena política catalana, 
crec que aviat tindríem 
problemes amb l’Aragó, i 
França no trobaria prous 
adjectius per batejar al Sr. 
Sánchez. No hem d’oblidar 
mai que el nacionalisme 
que vam veure i veiem, ne-
cessita sempre un enemic, 
per fer la paraula Democrà-
cia a la mida mes escarran-
sida possible. Ells ja la pin-
taran “Grande” i “Libre”. La 
Una ja la tendrien de regal.

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

 Sí, Mà Oberta és un 
d’aquets moviments de jo-
ves altruistes en favor de 
la solidaritat que es porta a 
terme en tants punts de la 
nostra geografia, entre ells, 
Balaguer.
 Una vivència enmig 
d’un ambient on és gairebé 
impossible avorrir-se, dies 
de moviment, de cantar, de 
jugar i treballar... però ha 
volgut ser quelcom més. 
Hem ajudat a la gent... Mà 
Oberta és un signe a través 
del qual ens apropem als 
pobres i necessitats. Els 
pobres són els que ens par-
len i ensenyen....
 Tots som conscients 
que durant aquest QUA-
RANTA anys hem estat uns 
grans col·laboradors i hem 
ajudat a persones neces-

“Mà oberta, solidaris amb la nostra 
gent”
Mossèn Jordi Profitós i Lluís Garrofé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

sitades a poder viure amb 
una mica més de dignitat.
 Però els temps han 
canviat i és molt diferent 
la manera en què podem 
fer les coses, és per aquest 
motiu que ens hem replan-
tejat junt amb CÀRITAS, i 
avaluant els resultats, hem 
decidit que no farem l’acti-
vitat del Nadal.
 ¡Gràcies, Balaguer i Co-
marca!.
 És un sentiment que 
brolla del cor en veure les 
facilitats i atencions que la 
ciutat sencera i Comarca 
ens ha brindat.
 Atencions de les nos-
tres autoritats, acollida del 
col·legi Gaspar de Portolà, 
bolcament i entrega de la 
comunitat dels Germans 
Maristes, de la Parròquia, 

Creu Roja, suport d’enti-
tats i amics, amb les mà-
ximes facilitats i mitjans.
Per això els nostres sen-
timents són de gratitud.
 Gràcies, Balaguer i 
comarca, per les aten-
cions rebudes, pel gest 
acollidor de les vostres 
mans obertes per a do-
nar.
 Gràcies, amics tracto-
ristes, que amb la vostra 
presència i aportació heu 
traslladat tantes tones de 
material i heu viscut al 
nostre costat.
 Gràcies, a vosaltres 
joves : heu estat el millor 
de Mà Oberta, amb entu-
siasme i la vostra presèn-
cia puntual i alegre heu 
donat el to a l’operació 
de Mà Oberta. Cada ve-
gada que amb la vostra 
actitud fraterna obríreu 
les mans per a donar i 
per a rebre.
 Mà Oberta i Càritas, a 
tothom, GRÀCIES!!!

---------------------------------------
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 El passat dissabte 
Vallfogona de Balaguer 
va acollir la festa del sar-
danisme lleidatà, amb la 
24a Nit de la Sardana i el 
44è Campionat de Colles 
Sardanistes de la Terra 
Ferma.
 L’acte començà a les 
6 de la tarda amb el Sar-
dajove: Trobada de colles 
sardanistes infantils i ju-
venils. A les 7 de la tarda, 
i pel públic més gran, i a 
l’Església, la Coral Vallfo-
gonina va oferir un recital 
de peces musicals del 
seu repertori. A continu-
ació una formació instru-
mental de la vila interpre-
tà varies peces musicals.  
Tot seguit, el lliurament 
de premis i trofeus en la 
cloenda del 44è Campio-
nat de Colles Sardanistes 
de les Terres de Lleida or-
ganitzat per l’ACSTELL. 

Vallfogona acull la 24a Nit de la 
Sardana i el 44è Campionat de 
Colles Sardanistes de Lleida

Entrega del Premi Rotllana a Martí Gironell

Seguidament, els grallers 
i gegants acompanyaran 
a tots els assistents a la 
Nit de la Sardana des de 
l’Església fins al pavelló 
Municipal on es desen-
voluparà la segona part 
de la trobada, que s’inicià 
amb el lliurament del pre-
mi Rotllana per part de la 
Federació Sardanista de 
les Comarques de Lleida, 
que enguany ha sigut per 
Martí Gironell, periodista 
i escriptor.
 Seguidament es va 
fer el traspàs de la seu 
de la Nit de la Sardana a 
l’Ajuntament de Bellcaire 
d’Urgell. La festa conti-
nuarà amb el sopar en el 
qual hi participaran als 
vols de 300 comensals. 
Durant l’acte, es va llegir 
un manifest en honor a la 
consellera Meritxell Ser-
ret, filla de Vallfogona.

Amb la fira de Santa Llúcia Balaguer 
comença les festes nadalenques
 El dissabte dia 1 de de-
sembre el Centre Històric 
de la ciutat aplegarà una 
nova edició de la Fira Mer-
cat de Santa Llúcia amb 
unes 90 parades, amb la 
voluntat de ser de les pri-
meres a fer sentir aquest 
esperit nadalenc a totes les 
llars.
 Un any més la ciutat 
aplegarà una de les fires 
amb més història i tradició, 
esdevenint un mercat emi-
nentment nadalenc. Les 
parades s’ubicaran pel car-
rer d’Avall, la plaça de Sant 
Jaume, el carrer de l’Esca-
la, la plaça del Pou, el car-
rer Major i part dels porxos 
de la plaça Mercadal que 
enllaça el carrer Major amb 
el d’Avall.
 La temàtica de les pa-
rades és molt variada des 
de complements, bijuteria, 
regals, ornaments, arbres 
i flors de Nadal, figuretes 
de pessebre, vidre gravat, 

ganxet …   Fins a diferents 
productes gastronòmics de 
proximitat com els torrons, 
el vi i el cava, la cervesa ar-
tesana, els formatges, els 
embotits, els dolços… 
 Paral·lelament al mer-
cat sempre alberga activi-
tats sobretot per als més 
petits, a la plaça del Pou hi 
haurà un concurs de dibuix, 
dirigit a nens i nenes de 3 a 
14 anys, en dues categori-

es, dos tallers infantils de 
Finger Puppets i un altre de 
Christmas Crafts. També 
l’actuació dels alumnes de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca de Balaguer i el tradicio-
nal mercat de l’aviram.
 A la tarda, com a no-
vetat d’enguany, tindrà 
lloc l’obertura de l’Ofici-
na d’Orient, a la plaça del 
Pou, un espai on arribaran 
precisament aquest dia, 
tres patgesses anomena-
des Albaflor, Dolldargent i 
Ditsdeseda, encarregades 
de rebre tots els nens i ne-
nes que ho desitgin, i que 
podran dur les seves cartes 
i xumets i on també oferi-
ran un taller de decoració 
de Nadal. També cercavila 
pels carres i llonganissada  
de la mà de l’associació 
Dona Rural per recaptar di-
ners per la Marató.
 Una fira que inicia les 
festes nadalenques a la 
ciutat.

Imatge d’una passada edició

Imatge d’una passada edició
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 Balaguer estrena un 
cicle d’espectacles infan-
tils del 25 de novembre 
fins al 9 de març.
 De la boira de les 
nostres terres neix Em-
boirats, el 1r cicle d’hi-
vern d’espectacles fami-
liars de petit format, per 
fer front a aquells dies de 
boira intensa a la ciutat 
de Balaguer. Una pro-
posta familiar pels dies 
següents: 25 de novem-
bre, 2 de desembre, 13 i 
27 de gener, 10 de febrer i 
9 de març.
 Els espectacles es 
realitzaran a diferents 
equipaments culturals 
de la ciutat.
 El primer dia de 
l’Emboirats es repartirà 
a tots els assistents un 
passaport, vàlid pel pri-
mer cicle d’hivern. Tots 
aquells que segellin 

Emboirats, el primer cicle
d’espectacles infantils a
Balaguer per aquest hivern

Dàmaris Gelabert tancarà el primer cicle d’Emboirats

tots els equipaments de 
l’Emboirats, entraran en 
el sorteig de diversos re-
gals, entre ells, entrades 
per veure gratuïtament la 
cloenda del cicle amb la 
Dàmaris Gelabert.
 El primer espectacle 
serà “L’artesà de fusta” 
aquest diumenge a l’Es-
cola Municipal de músi-
ca a partir de les 12.30 h.
 El següents espec-
tacles seran Contes de 
Nadal de les Germanes 
Baldufa el 2 de desembre 
al casal Lapallavacara, 
Contes de les mil i una 
nits el 13 de gener al Mu-
seu de la Noguera, el 27 
de gener Històries princi-
pesques a càrrec de San-
dra Rossi, el 10 de febrer, 
Afina Serafina al Museu 
de l’Or i la cloenda serà 
el 9 de març amb la Dà-
maris Gelabert al teatre.

La tapa de la Cafeteria Bàrbar guanya la 
II edició de “Food Explorers de Ruta”
 Un milfulls de carpaccio 
elaborat per la Cafeteria Bàr-
bar ha sigut la tapa guanya-
dora de la II edició de “Food 
Explorers de Ruta” de San 
Miguel de Balaguer.
 Un jurat format per ex-
perts gastronòmics ha ava-
luat els 22 establiments que 
han participat en la II edició 
de “Food Explorers de Ruta” 
de Balaguer, la iniciativa de 
la marca de cerveses San 
Miguel, en col·laboració amb 
l’associació Gastrobar i el 
suport de l’Ajuntament de 
Balaguer. El jurat ha puntu-
at la presentació, la qualitat, 
l’elaboració i l’originalitat de 
cada tapa per seleccionar la 
Millor Tapa 2018.

 La segona edició de 
“Food Explorers” s’ha cele-
brat entre el 25 d’octubre i 
el diumenge 4 de novembre. 
En total, 22 establiments 

d’hostaleria de la ciutat han 
participat en aquesta segona 
edició”, mostrant la qualitat i 
varietat de l’oferta gastronò-
mica local.

Premi a la millor tapa per la Cafeteria Bàrbar

La pista de gel s’instal·larà a la plaça Mercadal

Balaguer instal·larà una pista de gel a 
la Plaça Mercadal per les festes de Nadal

 Balaguer tindrà una pista 
de gel descoberta a la Plaça 
Mercadal, del 5 de desem-
bre al 7 de gener. Una pista 
ubicada a la plaça Mercadal, 
que tindrà més de 300 metres 
quadrats.
 Durant els dies que la 
pista estarà oberta, el mercat 
setmanal del dissabte es farà 
al Passeig de l’Estació.
 Els comerços de la ciutat 
oferiran descomptes per uti-
litzar la pista i incentivar les 
compres nadalenques.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
LLOGUER local co-
mercial, 32 m2, al c/ 
Girona. Aigua, llum, 
porta d’alumini i vi-
dre i també reixa. Raó: 
973450555.
------------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, 2 hab. 
Lloguer de magatzem 
al c/ Sant Pere Màrtir 
i lloguer de pàrquing 
de línia al c/ Nogue-
ra Pallaresa.  Raó:  
973447752-639920281.
------------------------------------
OPORTUNITAT venda 
de dos pàrquings al 
c/ Girona cantonada 
amb c/ Riu Corb. Raó: 
973446011-629725009.
-----------------------------------

VENDA  de torre a prop 
de Balaguer, en una 
tranquila urbanitza-
ció. Excel·lent situa-
ció, amb llar de foc, 
jardí i piscina. Raó: 
973447760.
------------------------------------
SE VENDEN dos casas 
juntas con terraza y 
almacén en Bellcaire 
d’Urgell. Para refor-
mar. Precio: 90.000 € 
(negociables). Raó: 
674845765.
------------------------------------
PARCEL·LA EN VEN-
DA a Térmens. Pos-
sibilitat de fer-hi dos 
habitatges. La façana 
dóna a dos carrers. 
Molt bon preu. Telèfon: 
973450555.
-----------------------------------
COMPRO pàrking zona 
Miranda per a cotxe 
gran. Raó: 620817088 
(trucar als vespres).
-----------------------------------

TREBALL
------------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes particu-
lars amb llengua an-
glesa. Possibilitat de 
fer classes de conver-
sa, en grups reduïts o 
bé en classes particu-
lars. Informa’t ja, sobre 
els horaris disponibles  
i sense cap compro-
mís. No ho deixis estar 
i activa el teu anglès, 
aprèn la llengua uni-
versal! Raó telèfon: 
650422582.
-----------------------------------
REPASSOS de llen-
gua anglesa (Primària, 
ESO i Batxillerat). Raó 
telèfon: 698383277.
-----------------------------------
LA VERMUTERIA del 
Mercadal, necessi-
ta personal amb ex-
periència. Contacte: 
973450800 (Laia).
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
ARTDEFENIX, perso-
nes de confiança i de 
casa. Buidem pisos, 
trasters, magatzems... 
No llencis res, recollim 
tot allò que no facis ser-
vir. També fem mudan-
ces. Raó:  649232923.
-----------------------------------
VENC trona (Inglesina). 
Plegable i regulable. 
Pràctica i en bon es-
tat. Preu: 60 €. Raó: 
658519371 (trucar a par-
tir de les 19 h).
-----------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges, 
àlbums cromos, postals, 
fotos antigues, còmics, 
llibres antics, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextrix, co-
berteries de plata i an-
tiguitats. T:  676803205.
------------------------------------

VENDA DE LLENYA 
(preguntar varietats). 
Repartiment a do-
micili. Raó telèfons: 
677559592-677559593 
(Miquel Garrofé).
------------------------------------

MOTOR
-----------------------------------
ES VEN CARAVANA, 
Model Knaus Sport 
FDK. Full equip. Capa-
citat per a 7 persones. 
Amb a/a, TV, calefac-
ció. Toldo i tancaments 
(Thule) i avancé (Alpes). 
Mover (fins a 3.500 kg), 
toma d’aigua corrent di-
recta, triple llitera. Amb 
la ITV passada. Canvi 
de nom inclòs. Porta 
bicicletes de quatre i 
roda de canvi original. 
Preu: 14.000 € negocia-
bles.  Interessats trucar 
al telèfon: 610 225 752.
-------------------------------------
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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                                                                 012
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) 07.24
08.15 (4) 08.41 
08.18 (5) 08.44
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (7) 14.33
14.08 (2) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
19.38 (8) 20.04
20.03 (4) 20.29
20.07 (5) 20.33
20.37 (3) 21.03
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.29 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.15 (1) 09.22
11.15 (2) 12.22
15.31 (7) 16.38
17.31 (8) 18.38
17.56 (3) 19.03
19.51 (6) 20.58

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.46
07.47 (1) 08.15
09.05 (1) 09.31
10.47 (2) 11.15
11.10 (7) 11.36
13.30 (1) 13.56
15.05 (7) 15.31
15.30 (2) 15.56
17.05 (5) 17.31
17.30 (4) 17.56
19.05 (5) 19.31
19.25 (4) 19.51
21.05 (7) 21.31
21.30 (2) 21.56

LA POBLA BALAGUER
07.08 (4) 08.15
10.08 (2) 11.15
13.00 (7) 14.07
15.15 (8) 16.22
15.30 (4) 16.37
19.00 (5) 20.07
19.30 (3) 20.37
21.22 (6) 22.29

(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.

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.
15.18 “ 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
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.  
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
07.20  ÀGER                                        dl. a ds.
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. feiners
12.00                      ALBESA                              disbt mercat

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
16.15 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 bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al 
webs: www.alsa.es . Actualitzat el 01/08/2018.

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 22 de novembre a les 8 de la tarda del 29 de novembre  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 de novembre a les 8 de la tarda del 6 de desembre  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 6 de desembre a les 8 de la tarda del 13 de desembre  MARCH

** Els horaris de trens canvien constantment. Aconsellem confirmar horaris al 
web www.fgc.cat .Horaris de trens actualitzats el 31/07/18.

ES VEN CARAVANA, Model KNAUS SPORT FDK.

Full equip. Capacitat per a 7 persones. Aire condicionat, TV, calefacció.
Toldo i tancaments (marca Thule) i avancé (marca Alpes).

Mover (fins a 3.500 kg), toma d’aigua corrent directa, triple llitera.
ITV passada. Canvi de nom inclòs. Porta bicicletes de 4 i roda de canvi original.

Preu: 14.000 € negociables.  Raó: 610 225 752.
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