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En Portada
Fira de Santa Llúcia

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.

 La Fira de Santa Llúcia que s’ha celebrat aquest 
dissabte 1 de desembre, i ha donat el tret de sortida 
a les festes nadalenques, amb un seguit d’activitats 
per la ciutat. Enguany Balaguer gaudirà d’una pista 
de gel a la Plaça Mercadal, les diferents campanyes 
dels comerciants de la ciutat amb grans descomptes 
i regals, l’obertura de la nova oficina de les patgeses 
reials... Així com els actes de la festa solidària amb 
la Marató de TV3 que enguany lluita pel càncer.

 

# L’Escola Mont-roig fa uns tallers familiars per elaborar productes per la Fira Santa Llúcia
Durant el mes de novembre, d’han fet uns tallers amb pares i alumnes de l’escola per poder elaborar productes 
per vendre a la Fira de Santa Llúcia en el repte d’Emprenedoria 

# Cloenda dels cursos per a persones no catalanoparlants
Els cursos de català bàsic han acabat amb unes visites al Museu, pel centre Històric i les muralles de Balaguer 
així com tallers per mostrar les cultures dels diferents participants

>>BALAGUER
# La Plaça Mercadal acull l’instal·lació d’una pista de gel 

La Plaça Mercadal acull una pista de gel que estarà oberta del 5 de 
desembre al 7 de gener

# Donació de Sang el proper 14 de desembre a l’Escola Pia
Nova donació de sang a l’Escola Pia oberta a tothom  

>>COMARCA
# ClickAlgerri torna els propers dies 8 i 9 de desembre”

Aquesta fira de les joguines Playmobil, té una vessant totalment 
solidària i recapta fons per la Marató de TV3

# Lo Carreró acaba la temporada amb un mercat
El dia 1, lo Carreró va acollir un mercat nadalenc “hand made”

>>ESPORTS
# Un sol punt en dos partits enfonsen al CF Balaguer

Un empat amb el Júpiter y una àmplia derrota a casa davant l’AFEC 
Almacelles deixen molt tocat a l’equip de la Noguera

# Nova victòria del Silvial CB Balaguer que encara no ha perdut
Els jugadors de Francesc Almira compten els partits per victòries

# La Noguera va acollir diferents activitats el dia Internacional contra la violència envers les dones 
L’acte més multitudinari per celebrar el 25 de novembre, dia Internacional contra la violència envers les 
dones, va ser la 7a edició de la Cursa de la Dona a Balaguer
# 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

# En Tennis Taula segona victòria consecutiva del Balaguer Cudós Consultors en la Divisió d’Honor
En el darrer encontre de la Lliga de Divisió d’Honor, el Balaguer Cudós Consultors va aconseguir la seva 
segona victòria consecutiva davant el Girbau Vic per 4 a 3 i enfilant-se així fins a la setena plaça a la general

# 31 podis aconseguits pels CN Balaguer en la segona jornada de la lliga catalana
Jornada de la Lliga Catalana en les categories d’Aleví, Infantil i Absolut 

>>OCI / CULTURA
# Balaguer es bolcarà un any més amb els actes per la Marató

Els dies previs i el diumenge dia 16, es faran diferents activitats de 
tots els tipus per recaptar diners per la Marató de TV3

# Aquest diumenge nou espectacle dels Emboirats
Lapallavacara acollirà els Contes de Nadal de les Germanes Baldufa
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 Aquest passat dis-
sabte dia 1 de desembre, 
durant tot el dia, el Cen-
tre Històric de la ciutat 
va aplegar una nova edi-
ció de la Fira Mercat de 
Santa Llúcia amb unes 
90 parades, donant el tret 
de sortida a les festa na-
dalenques.
 Les parades ubica-
des pel carrer d’Avall, 
la plaça de Sant Jaume, 
el carrer de l’Escala, la 
plaça del Pou, el carrer 
Major i part dels porxos 
de la plaça Mercadal que 
enllaça el carrer Major 
amb el d’Avall van ser vi-
sitades per milers de per-
sones que van anar pas-
sant durant tot el dia, per 
poder comprar objectes 
de decoració nadalenca, 
torrons, mel, dolços, ma-
nualitats....
 La plaça del Pou va 
acollir la mostra d’aviram 

La Fira de Santa Llúcia enceta les 
festes de Nadal a Balaguer

Fira de Santa Llúcia

i també una cantata dels 
nens i nenes de l’Escola 
Municipal de Música, 
que van cantar un ampli 
repertori de tradicionals 
nadales.
 Sota el lema “Recu-
perem tradicions”, es va 
recuperar una tradició 
molt antiga que es duia 
a terme en aquesta fira, 
la fira dels alls i al carrer 
Escala l’Associació Do-
nes Rurals van fer una 
llonganissada solidària 
per la Marató.
 La novetat d’enguany, 
va ser la rebuda  de les 
tres patgesses dels reis 
mags d’Orient, anome-
nades Albaflor, Dolldar-
gent i Ditsdeseda. El paer 
en cap els donà la clau 
de la que serà la seva 
oficina, per poder rebre 
tots els nens i nenes que 
ho desitgin, i que podran 
dur les seves cartes.

Ultimant els preparatius de la pista de gel 
a la Pl. Mercadal durant el període de Nadal
 A partir de la setmana 
vinent, la Plaça Mercadal 
esdevindrà una pista de 
gel, on petits i grans po-
dran gaudir de 300 metres 
quadrats per patinar sobre 
gel fins al 7 de gener.
 Durant aquest període 
que la pista estarà oberta, 
les diferents associacions 
de comerciants de la ciutat  
oferiran un seguit de des-
comptes i promocions per 
poder gaudir d’aquesta ac-
tivitat i així promocionar el 
comerç de la ciutat, oferint, 
formant part de la Campa-
nya de Nadal.
 Pel que fa al mercat set-
manal dels dissabtes, les 

parades que habitualment 
estan ubicades al centre de 
la Plaça, es posaran durant 
aquests dies que hi hagi la 

pista de gel al centre de la 
Plaça Mercadal, al Passeig 
de l’Estació i la resta de pa-
rades al seu lloc habitual.

A la Plaça Mercadal

L’Associació Respira té el local al c/ Àngel Guimerà, 1

Xerrada-Taller “...És Nadal i a casa no hi 
som tots...” el proper 13 de desembre

 L’Associació Respira de 
les Terres de Lleida, ha orga-
nitzat pel proper dijous dia 
13 a les 6 de la tarda i al seu 
local del c/ Àngel Guimerà, 
1, una xerrada-taller obert a 
tothom que estigui vivint un 
procés de dol per la pèrdua 
d’un ésser estimat. Sota el 
títol “...És Nadal i a casa no 
hi som tots...”, es treballarà 
per poder afrontar aquestes 
dates sense un ser estimat, 
ajudant a petits i grans. Cal 
inscriure’s amb antelació.
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 Els dos cursos que 
s’estaven duent a terme 
de català nivell bàsic 1 
per a persones no catala-
noparlants, han finalitzat 
entre finals de novembre 
i principis de desembre.
 Durant el darrer tri-
mestre de l’any, el Con-
sorci per a la Normalit-
zació Lingüística ha dut 
a terme a Balaguer dos 
cursos de nivell bàsic 
1, un juntament amb 
l’Associació Reintegra 
dins del Pla de Reinser-
ció al Treball, i l’altre, fi-
nançat per la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania. En total, una 
vintena d’alumnes de 
fins a deu nacionalitats 
diferents han acabat els 
cursos amb èxit.
 Els últims dies de 
curs els alumnes han 
pogut gaudir d’una visi-

Finalitzen els cursos de català 
per a persones no
catalanoparlants a Balaguer

Participants a la visita al Museu

ta guiada al Museu de 
la Noguera i d’una altra 
pel centre històric de 
la ciutat i les muralles. 
D’aquesta manera, els 
participants han cone-
gut la història i els orí-
gens de Balaguer. A les 
últimes sessions també 
s’han compartit i inter-
canviat diferents tradici-
ons i menges entre les 
diferents cultures dels 
participants als cursos.
 Aquests cursos de 45 
hores, que tenen lloc en 
horari de matí, continua-
ran al mes de gener amb 
l’oferta del nivell bàsic 
2. Qualsevol persona no 
catalanoparlant que en-
tengui una mica la llen-
gua podrà inscriure-s’hi 
a partir del 8 de gener al 
Servei Comarca de Cata-
là de la Noguera, situat 
al Consell Comarcal.

Tallers familiars a l’escola Mont-roig per 
elaborar productes per Santa Llúcia 

 Una de les activitats en 
què participa l’escola Mont-
roig és la Fira de Santa Llú-
cia que se celebra cada any 
a Balaguer. Aquest cop serà 
el proper dia 1 de desembre i 
consisteix en muntar una pa-
radeta i posar a la venda els 
productes que es van elabo-
rant dins del repte.
 Amb la finalitat de tenir 
productes en quantitat consi-
derable per posar a la parada 
i compartir l’elaboració dels 

mateixos amb els fills i filles 
es van organitzar uns tallers 
compartits amb les famílies 
de cinquè i sisè. En aquests 
tallers es van elaborar pro-
ductes diferents: bàlsam de 

llavis, espelmes, sabó de 
casa i sals de bany, tots ells 
relacionats amb les plantes 
aromàtiques i medicinals que 
són  l’eix central del Repte 
d’Emprenedoría.

El material va ser elaborat per les famílies de l’escola

Nova campanya de donació de sang a 
l’Escola Pia el proper 14 de desembre

Anterior edició de la donació de sang a l’Escola Pia 

 El proper divendres dia 
14, de 15 a les 18:30 h, els 
alumnes de segon d’ESO 
de l’Escola Pia de Balaguer, 
amb col·laboració amb el 
Banc de Sang i Teixits de 
Lleida organitzen per tercer 
any consecutiu una cam-
panya de donació de sang. 
La campanya està oberta a 
tothom (persones entre els 
18 i els 65 anys). En acabar 
se’ls oferirà un refrigeri així 
com també un petit obsequi 
fet pels mateixos alumnes. 

El repte d’emprenedoría 
ha aplegat famílies del 
centre per elaborar
productes per vendre al 
Mercat de Santa Llúcia
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Nou calendari solidari per col·laborar 
amb els malalts d’Alzheimer de la comarca

 L’Alzheimer és una ma-
laltia degenerativa que ac-
tualment afecta prop de 46 
milions de persones a tot el 

món i que produeix un ele-
vat cost en l’àmbit familiar 
i social de l’entorn de les 
persones que la pateixen.

Calendari solidari 2019

 Les AFAs són Asso-
ciacions de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer que, 
mitjançant la seva tasca, 
presten suport a les famíli-
es i a les persones cuidado-
res de malalts d’Alzheimer 
per a què pugin gestionar 
millor els efectes de la ma-
laltia, i alhora, la transcen-
dència social i familiar que 
aquesta suposa; Les AFAs 
però, necessiten a la vega-
da el suport de la societat 
per a fer possible el seu ob-
jectiu. 
 En aquest sentit, el Cos 
de Mossos d’Esquadra es 
solidaritza un any més amb 
la causa, i amb aquesta fi-
nalitat edita i presta el seu 
suport en la distribució del 
calendari solidari junta-
ment amb l’AFA de Bala-
guer i comarca, i amb els Membres de l’Associació i del Cos de Mossos de Balaguer

El Cos de Mossos d’Esquadra es solidaritza un 
any més amb l’Associació de Familiars de malalts 
d’Alzheimer de Balaguer i comarca

professionals que donen 
forma a aquest projecte.
 El calendari solidari 
pretén sensibilitzar la so-
cietat per a que, amb una 
petita col·laboració econò-
mica, s’ajudi a les AFAs. 
Els diners que s’obtinguin 
de la venda dels calenda-
ris solidaris es donaran 
íntegrament a la FAFAC 
(Federació d’Associacions 
de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de Catalunya).
Així doncs, a la comarca de 
la Noguera, el calendari so-
lidari s’ha distribuït per di-

ferents punts de venda de 
Balaguer, Ponts i Artesa de 
Segre; A Balaguer es po-
den adquirir a l’escola PIA, 
a la clínica dental de la Dra. 
Mireia Rosselló, a l’estanc 
San Agustín, a la botiga de 
roba Crash Women&Men, 
a l’estanc Jou, a la floriste-
ria El Ram, a la residència 
Sant Domènec, a la botiga 
de joguines Jar Toys, a la 
residència Comtes d’Ur-
gell, a la Merceria Bonet, a 
la botiga de llaminadures 
LOLIPOP, i a la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra.
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Arriba la 22ena Fira d’Àger amb una 
interessant programació cultural

 El proper diumenge 9 de 
desembre, Àger reviurà una 
nova edició, la 22ena Fira ar-
tesanal. Des de fa anys, des 
de l’organització ha apostat 
per fer altres actes previs a 
la mateixa fira.
 Els actes festius co-
mençaran el dijous 6 amb 
l’obertura de l’exposició 
de pintures i escultures 
de Toni Camarasa i Víctor 
Pedra. Es podrà veure fins 
el diumenge, dia de la fira, 
a la sala d’actes de l’ajunta-

ment, amb horari d’11 a 14 
h. Diumenge obrirà de 10.30 
a 14.30 h, amb els artistes 
presents.
 El divendres dia 7, es 
farà al local social un tast de 
cerveses artesanes a càrrec 

de Ctretze i Vella Caravana a 
partir de les 19 h. Ja de cara 
al vespre, es farà el concert 
de Mazoni (les entrades 
són limitades), es podran 
comprar anticipadament 
a diversos establiments 
comercials del poble.
 El dissabte arriba el 
recital poètic Porcellada, 
al local social, dirigit per 
Carles Sanuy, amb la pre-
sentació del llibre “Versos 
per la llibertat”. A les 23.30 
h s’obrirà les portes per ce-
lebrar la Nit Rumbera,  amb 
actuació a les 23.30 h  del 
Dj. Mossèn Rumbero i a  la 
una de la matinada, li tocarà 
el torn a “Muchacho  y Los 
Sobrinos”, amb entrada 
gratuïta i barra solidària  a 
càrrec de l’1-O Àger.

Les activitats prèvies a 
la fira, comencen a
partir del dijous dia 6 
amb una exposició que 
durarà fins diumenge

Col·legiata de Sant Pere d’Àger

Concert de Mazoni divendres al vespre

Programa Actes Fira Àger
>> DIVENDRES 7 de Desembre

19.00 h. Tast de cerveses artesanes a càrrec de 
Ctretze i Vella Caravana.
20.00 h. Concert amb Mazoni (les entrades es poden 
comprar anticipades a diferents establiments 
comercials del poble o a taquilla el mateix dia). Les 
entrades són limitades. 

>> DISSABTE 8 de Desembre

18.00 h. Recital poètic Porcellada al local social. 
Presentació del llibre “Versos per la Llibertat”.
23.30 h. Nit Rumbera  amb Dj. Mossèn Rumbero i 
concert de “Muchacho y Los Sobrinos”. L’entrada és 
gratuïta. Hi haurà barra solidària a càrrec d’1-O Àger.

>> DIUMENGE 9 de Desembre

10.00 h. Obertura de la Fira.
10.00 h. Obertura exposició Pintures i escultures de 
Toni Camarasa i Víctor Pedra a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament.
11.00 h. Inauguració oficial. Els amics d’en Crusó 
amb Toc de Fusta a la placeta del local social.
Durant tot el matí a la Plaça de la Vila, hi haurà la 
demostració d’Oficis Antics (forjadors, picapedrer, 
rajoler, llauner, cisteller, ferrador, talla de fusta 
artística, cadiraire, cal·lígraf, cartró-pedra, tintoreria 
natural). També hi haurà tallers participatius, com 
una aula de cal·ligrafia antiga, forja i estampació 
botànica. 

Des de dijous i fins a diumenge, es podrà veure una 
exposició de pintures i escultures de Toni Camarasa 
i Víctor Pedra, amb els artistes presents. L’horari 
serà d’11 h a 14 h i el diumenge dia de la fira de 
10.30 a 14.30 h. L’exposició serà a la sala d’actes de 
l’ajuntament.
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Els oficis antics tornaran a ser els
protagonistes de la 22ena Fira d’Àger
 Com ja és habitual a 
la Fira d’Àger, durant tot el 
matí hi haurà la tradicional 
demostració d’Oficis Antics, 
amb 11 demostracions d’ofi-
cis a part d’una setantena 
d’expositors de productes 
de proximitat, amb oli, mel, 
torrons, embotits, entre al-
tres. L’actor Queco Novell 
serà l’encarregat de fer l’in-
auguració amb les autoritats 
locals.
 Aquesta és una de les ac-
tivitats més concorregudes 
pels visitants, que enguany 
podran gaudir de les demos-
tracions d’un forjador, un 
picapedrer, un rajoler, un llau-
ner, un cisteller, un ferrador, 
un tallador de fusta artística, 
un cadiraire, un cal·lígraf, un 
treballador del cartró pedra i 
un de tintoreria natural.

 Com a novetat, la fira ofe-
rirà tres tallers participatius, 
un de forja, un de cal·ligrafia 
antiga i un d’estampació 
botànica. 
 Durant tot el matí es 
podrà fer la visita a la tradi-
cional Farmàcia Montardit, 

tot fent un viatge en el temps.
 Durant tot el diumenge 
al matí, de 11 a 14 hores, es 
farà la tradicional jornada de 
portes obertes a la farmàcia 
Montardit i també a la Col-
legiata de Sant Pere i els dies 
previs a la Fira, el 6 , 7, i 8 de 
desembre de 11.30 a 12.30 
hores es faran les visites 
guiades.
 Una activitat també per 
als més petits durant el dia 
de la Fira, serà a càrrec de 
“Els amics d’en Crusó” de 
Toc de fusta. Una experiència 
lúdica per a totes les edats, 
amb un espai lliure per des-
cobrir i experimentar. Una 
col·lecció de jocs de fusta, 
amb més d’una vintena d’es-
tructures, que faran gaudir a 
petits i grans durant el mati 
de la fira.

 Coincidint amb l’arri-
bada del mes de desem-
bre, Lo Carreró de Mont-
gai va estrenar aquest 
dissabte, un Mercat de 
Nadal basat en produc-
tes elaborats artesanal-
ment i també de segona 
mà. Les diferents para-
des oferien objectes de 
regal, decoració nada-
lenca o alimentació arte-
sana durant tot el matí i 
fins a les sis de la tarda.
Tal i com es feia amb 
el Mercat de les Puces, 
qualsevol qui volgués 
posar una parada amb 
objectes de casa i ja no 
vulgui però que siguin 
reaprofitables, com lli-
bres, discos, roba, jogui-
nes o trastos vells, entre 

Lo Carreró de Montgai estrena un 
Mercat de Nadal “hand made” i 
“second hand”

Mercat de Nadal a Lo Carreró

d’altres, també parades 
‘hand made’ per expo-
sar i vendre les seves 
creacions artesanes de 
qualsevol especialitat, 
com scrapbooking, de-
coupage, ganxet, mitja, 
patchwork...
 La temàtica nada-
lenca estava present 
en totes les parades i 
durant la celebració del 
mercat va estar oberta 
la terrassa de Lo Carreró 
per poder descansar tot 
prenent un vermut o un 
caldo calent.
 Aquest mercat, va 
servir per posar punt fi-
nal a la primera tempo-
rada de Lo Carreró, que 
reobrirà l’espai amb no-
ves propostes culturals 
a partir de la primavera. 
Aquest espai, des de la 
seva obertura, cada set-
mana s’hi han programat 
diferents activitats com 
vermuts tertúlies amb 
escriptors, concerts, ex-
posicions o tallers, entre 
altres.

El cisteller

El picapedrer

Aquesta activitat
tancarà la temporada 
de Lo Carreró fins a la 
seva propera obertura 
a la primavera
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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.

Actes a la comarca el dia Internacional per 
a l’eliminació de la violència a les dones
 Amb motiu de la com-
memoració del Dia internaci-
onal, el 25 de novembre, per 
a l’eliminació de la violència 
envers les dones, el Consell 
Comarcal de la Noguera va 
participar, a través del Servei 
d’Informació i Atenció a les 
Dones (SIAD), en diferents 
activitats que han permès 
sensibilitzar i conscienciar la 
ciutadania i avançar en l’ob-
jectiu de posar fi a aquesta 
problemàtica.
 Durant el mes de novem-
bre el SIAD ha realitzat tallers 
en alguns centres d’ensenya-
ment de la Noguera (Gaspar 
de Portolà, Mont-roig, L’Estel, 
Institut Ciutat Balaguer i l’Al-
matà). Aquesta activitat, de 
caràcter preventiu, té com a 
objectiu mostrar als infants 
i adolescents diferents as-
pectes de les desigualtats de 
gènere i de la violència mas-
clista a través de la reflexió i 
el diàleg.
 El dia 21 es va impartir 

el curs formatiu “Estratègies 
per a una comunicació no 
sexista i inclusiva”,  i el dia 
19 de desembre tindrà lloc 
l’activitat de teatre-fòrum “A 
jornada completa!”, activi-
tats totes dos que tenen com 
a objectiu millorar la sensibi-
lització i els coneixements en 
matèria d’igualtat de gènere 
en l’àmbit laboral, pel perso-
nal del Consell Comarcal de 
la Noguera.

 El dia 23 de novembre 
l’Associació de Dones Les 
Àguedes de Torrelameu va 
participar al taller “De la TV 
a la butaca: la violència de la 
graella televisiva”, a càrrec 
de la tècnica del SIAD en el 
qual es consciencia sobre la 
reproducció d’estereotips i 
rols sexistes a la pantalla. 
 I el dia 25 de novembre 
va tenir lloc la 7a edició de 
la Cursa de la Dona, organit-
zada conjuntament entre el 
Consell Comarcal de la No-
guera i l’Ajuntament de Ba-
laguer, que va anar precedi-
da per l’acte commemoratiu 
amb la lectura del manifest 
del Dia Internacional con-
tra la Violència Masclista, a 
càrrec de les jugadores del 
Club de Bàsquet Femení de 
Balaguer, i els parlaments 
per part de la vicepresidenta 
del Consell Comarcal, la Sra. 
Sònia Valero, i l’alcalde de 
Balaguer, el Sr. Jordi Ignasi 
Vidal.

Cursa de la Dona a Balaguer

Taller a Torrelameu
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El proper dissabte 8 de desembre, 9a Fira 
de les Aspres a Os de Balaguer

 El proper dissabte 8 de 
desembre, Os de Balaguer 
acollirà la novena edició de 
la Fira de les Aspres-Fira 
de la Suca organitzada per 
l’Associació d’Empresaris i 
Comerciants de la Noguera 
Alta, des de les 9 del mati 
fins a les 2 de la tarda. Una 
fira amb productes de pro-

ximitat, activitats infantils 
i tradicions antigues. En-
guany es farà un homenat-
ge a totes les dones espor-
tistes
 Els actes començaran 
amb un esmorzar tradici-
onal gratuït per  a tothom, 
amb pa torrat, oli i mel tot 
recuperant una vella tradi-

ció.
 A la fira hi trobarem, oli, 
torrons, embotits, artesania, 
licors, vins, vells oficis, tot 
de productes artesans i de 
proximitat, amb tastos d’oli, 
mel i torró.
 Durant la fira, els més 
petits podran gaudir de jocs 
i de passejades amb ponis.
 Hi haurà una actuació 
dels  Gral lers  d ’Os de 
B a l a g u e r  i  t a m b é  d e 
la  banda  de  tambors 
d’Estopinyà.
 Pel  que fa  al  pet i t 
h o m e n a t g e  q u e  e s 
farà a totes les dones 
esportistes, es farà una 
entrega de bosses i regals 
a les esportistes de clubs 
i federades que s’hagin 
inscrit prèviament, així com 
també hi haurà un sorteig 
de premis per aquestes 
esportistes.

 E l  p a s s a t  1 8  d e 
novembre l’Associació 
Germanor de Camarasa 
va celebrar la Festa del 
seu 28è aniversari  fent 
un homenatge als socis 
que enguany fan els 85 
anys. La festa va començar 
amb una missa a l’església 
parroquial de Camarasa. 
Després, al casal, es va fer 

Homenatge als socis més grans 
del Casal Germanor de Camarasa

Homenatjats que enguany fan 85 anys

l’entrega dels obsequis per 
part de les autoritats locals i 
la junta als homenatjats. Es 
va projectar un vídeo dels 
últims 15 anys d’aquesta 
festa, coincidint amb els 
15 anys que feia en Llorenç 
Torres com a President 
d’aquesta entitat. La festa 
va continuar amb un dinar  
i ball, al mateix Casal.

Fira de les Aspres a Os de Balaguer
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Miralls

Tinc al davant
les torres de Muller,
on de petit,
passava les vacances.

 N’eren masovers
tiets i avis,
trescant a aquell secà
agrari i ramader
dels anys cinquanta.

La casa és ben igual.
No pas però
bancals i terraplens
llavors un sequeral
i ara de reg.

Records intactes, 
m’atansen els colors
que hi veia de petit
per somiar.

Refaig tots els verals.

Les primeres lletres
de fulls innocents,
avui les torno a escriure
com si fos ahir.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Dues dones es des-
perten d’un somni confús, 
mig drogades. Es troben 
empresonades en un re-
cinte situat enmig d’un 
desert. Desconegudes 
entre elles, no saben on 
es troben ni com hi ha ar-
ribat, elles, i les altres sis 
noies que també hi estan 
tancades. Les obliguen a 
posar-se uniformes aus-
ters, a portar el cap afaitat, 
i estan custodiades per 
dos guardians armat i una 
“infermera”. Totes les no-
ies tenen alguna cosa en 
comú, però què és? Quin 
delicte les ha portat des 
de la ciutat fins aquí? Qui 
és la misteriosa compa-
nyia de seguretat respon-
sable d’aquest lloc desolat 
amb unes regles brutals i 
un aïllament total del món 
contemporani? Treballant 
dur sota un sol sufocant, 
les presoneres aviat des-
cobriran què les vincula: 
totes elles han mantingut 
relacions sexuals amb ho-
mes poderosos.
 Amb un relat de gran 
duresa, l’autora australia-
na, parla de la maldat i la 
crueltat, però per sobre de 
tot, del masclisme social-
ment acceptat, mostrant 
la cosificació de les do-
nes.

 Yejide i Akin són un 
jove matrimoni a la Ni-
gèria dels anys vuitanta, 
ella té molt clar que vol 
treballar, crear una fa-
mília monògama i molt 
occidental i troba una 
parella de la qual s’ena-
mora i vol el mateix, dins 
d’una societat poligàmi-
ca. Però els problemes 
comencen quan no arri-
ben els fills, fet que so-
cialment i familiarment 
es considera una catàs-
trofe. Akin accedirà a  ca-
sar-se gairebé d’amagat 
amb una segona esposa. 
Indignada i gelosa, Yeji-
de sap que l’única ma-
nera de salvar el seu ma-
trimoni serà aconseguir 
quedar-se embarassada. 
Una història apassionant 
sobre les relacions hu-
manes, les expectatives 
vitals que ens fem a la 
joventut i sobre el desig, 
de vegades incontrola-
ble, de tenir fills.
 Una novel·la de rei-
vindicació feminista, una 
obra sobre l’alliberament 
femení de les opressions 
de la tradició.
 Queda’t amb mi, és 
una tragèdia grega ambi-
entada a l’Àfrica actual, 
on la protagonista lluita 
per la vida que esperava. 
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En estat natural
Autor: Charlotte Wood
Gènere: Novel·la

 Un llibre que mos-
tra pas a pas, de manera 
clara i senzilla, com es 
fan alguns objectes del 
nostre entorn quotidià. A 
través de la descripció, 
dels mètodes i materials 
que es fan servir per fabri-
car objectes quotidians, 
els lectors entraran en un 
univers ple de coneixe-
ments.
 Alguns objectes po-
den semblar senzills, però 
han calgut molts anys 
perquè a poc a poc es tro-
bés el millor material i el 
mètode més adequat per 
a fabricar-los. Per exem-
ple, una cullera. De quin 
material diries que va ser, 
la primera cullera?. I així 
és com anem descobrint 
com es fan les coses que 
tenim al nostre voltant.
 Una manera diverti-
da i accessible a conei-
xements que en principi 
es podrien creure massa 
difícils per a nens petits, 
però que explicats de ma-
nera clara i molt accessi-
ble, els més petits podran 
gaudir aprenen coses del 
seu dia a dia, coses que 
els envolten.
 Una interessant ma-
nera de que aprenguin 
facilment la quotidianitat 
del seu voltant.

Queda’t amb mi
Autor: Ayobami
Adebayo
Gènere: Novel·la

Com es fan les coses?
Autor: Oldrich Ruzicka
Gènere: Infantil (+7)
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Clínica Chela celebra 10 anys amb sis 
centres entre la província d’Osca i Lleida

 Clínica Chela Implan-
tologia es troba en plena 
expansió coincidint amb el 
seu 10è aniversari amb la 
inauguració de dues clíni-
ques més, una a Balaguer 
i una a Mollerussa. Aquest 
creixement coincideix amb 
el 10è aniversari des que va 
instal·lar el seu primer cen-

tre a Lleida el 2008. Després 
de l’obertura a Barbastre 
(primera clínica a Osca), 
Montsó, Binèfar, i els de Ba-
laguer i Mollerussa, ja dis-
posa de 6 centres a Lleida i 
Aragó, liderant un equip de 
65 professionals.
 Fundada pel prestigiós 
Dr. Xavier Chela Soler, amb 

una trajectòria de 25 anys 
en l’àmbit de la Implanto-
logia i amb més de 30.000 
implants col·locats. Clínica 
Chela és pionera a Lleida 
en la utilització de la tecno-
logia digital 3D per realitzar 
diferents tècniques implan-
tològiques i regeneratives 
complexes, amb un siste-
ma més precís i avantguar-
dista de fabricació CAD-
CAM.
 Clínica Chela Implan-
tologia és pionera a les 
comarques lleidatanes en 
implants zigomàtics, tracta-
ment que s’ha convertit en 
una alternativa als empelts 
en les persones amb pèrdu-
es de l’os i atròfies severes. 
Gràcies a l’aprofitament de 
l’os dels pòmuls, la tècnica 
garanteix bons resultats i la 
recuperació immediata de 
la funció estètica.

 El Centre d’Esplai 
Gaspar de Portolà va 
organitzar una excursió a 
Cellers el passat dissabte 
23 dins del seu calendari 
anual d’activitats. Infants 
de diverses escoles de 
Balaguer  i  comarca 
acompanyats de divuit 
monitors van anar amb 
tren de Balaguer fins a 

L’Esplai Gaspar de Portolà va 
d’excursió a Cellers

Sortida de l’Esplai Gaspar de Portolà

Cellers.  Un cop van arribar 
a la Serra del Montsec, 
van iniciar l’itinerari que 
voreja l’embassament 
de Terradets. L’excursió 
va  t ranscór rer  amb 
un  passe ig  de  t res 
quilòmetres d’anada fins 
al mirador de La Pineda, 
des d’on van tornar cap a 
l’estació.

Clinica Chela Balaguer

PUBLIREPORTATGE
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Classificació
Primera divisió

Catalana
1. Mollerussa ...............29
2. Viladecans ...............27
3. Manresa ...................26
4. Montañesa ...............26
5. Igualada ...................24
6. Almacelles ...............24
7. Tàrrega .....................19
8. Vilanova Geltrú .......19
9. Lleida B  ...................17 
10. Andorra ..................17
11. UD Visata Alegre ..17
12. Borges Blanques ..16
13. Júpiter ....................13
14. Rapitenca ...............13
15. Sant Ildefons  ........13
16. Balaguer ............... 10
17. Gavà ..........................9
18. Cambrils  .................9

Propers encontres

16/12/2018 
Camp Municipal

de Cambrils
Cambrils| Balaguer

Només un punt en els dos darrers 
partits enfonsen a la taula al Balaguer 

El Balaguer suma un 
punt al camp del Júpiter, 
rival directe a la taula 
classificatòria

Balaguer-EFAC

Balaguer-EFAC

23/12/2018
Camp Municipal

de Balaguer
Balaguer| Almacelles

 La visita del Balaguer al 
camp del Júpiter es va resol-
dre amb un empat entre dos 
equip en la part baixa de la 
classificació.
 El primer en marcar va 
ser l’equip local quan tan 
sols mancaven 5 minuts per 
la finalització de la primera 
part.
 El Balaguer no va baixar 
el braços i va buscar l’empat 
amb insistència fins que al 
minut 75 Gomà feia el gol 

25/11/2018

JÚPITER
BALAGUER

que a la fí suposaria sumar 
un punt a la classificació.
 El partit contra l’EFAC 
Almacelles ha suposat una 
altra contundent derrota de 
l’equip de Belló que el deixa 
als últims llocs de la taula.
 L’EFAC va demostrar ser 

un equip amb molt ofici i no-
més començar el partit ja va 
tenir dues clares ocasions 
per obrir el marcador, amb 
un tret al pal i la segona 
amb refús d’Alfred a corner 
a la sortida del qual Joel va 
aconseguir el primer gol.
 El Balaguer va buscar 
l’empat però va ser l’equip 
visitant qui va tenir les mi-
llors ocasions tot i això els 
de la Noguera empataven al 
minut 26 amb gol de Gaber-
net. L’EFAC insistia atacant 
la porteria local i a punt 
d’acabar la primera part 
Bosch posava per davant 
als visitants.
 Després del descans el 

Balaguer va intentar em-
patar de nou però va ser 
l’EFAC qui va sentenciar el 
partit al minut 12 amb un 
gol de Montoy que deixava 
al Balaguer sense opcions.
 Per arrodonir el resultat 
Joel va aconseguir el quart 
de penal assenyalat a Alfred 
per falta a un atacant quan 
ja l’havia superat.
 Hichem va ser expulsat 
per un cop de cap al jugador 
de l’EFAC Brezmes.
 Ara el Balaguer queda 
només per davant del Gavà 
i Cambrils a qui visitarà la 
propera jornada en un duel 
molt important pels interes-
sos dels dos equips.

10 gols en contra en els dos últims partits a casa 
del Balaguer el deixen en una situació molt delicada

1
1

02/12/2018

BALAGUER
ALMACELLES

1
4
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Nova victòria pel Sisvial CB Balaguer que 
encara no coneix la derrota

 El Sisvial CB Balaguer, 
entrenat per Francesc Al-
mira, aconsegueix la seva 
desena victòria, i no coneix 
la derrota encara.
 Aquest cap de setmana 
van jugar el diumenge a la 
tarda a la pista del tercer 
classificat, el Barberia Dori-
an Alcarràs, deixant el mar-

cador per 73 a 91.
 Un gran inici dels vi-
sitants, 14-28, a base de 
ràpids contraatacs i bona 
circulació de pilota en 
atac, va obrir escletxa al 
marcador per un Balaguer 
que sortia disposat a fer 
la feina i poder deixar sen-
tenciat el partit abans de la 

mitja part.
 El segon quart va ser 
dels locals, on gràcies a les 
individualitats intentaven 
reduir distància al marca-
dor, també pel seu encert 
des de la línia de tirs lliu-
res. 30-41 a la fi del 2n pe-
ríode.
 A la represa, el partit 
estava molt obert i els dos 
equips no paraven d’inter-
canviar-se cistelles, parcial 
de 29-28 en aquest tercer 
període.
 Però va ser en l’últim 
quart on el Balaguer va 
treballar de valent i tot i 
que la distància era de tan 
sols 7 punts a favor dels 
balaguerins al minut 3 del 
3r quart, un parcial de 2-13 
va trencar el partit i va per-
metre que els balaguerins 
poguessin assegurar la vic-
tòria.

 E l  p a s s a t  1 8  d e 
novembre es va celebrar 
la fase final de gimnàstica 
rítmica en la modalitat de 
conjunts  al pavelló del 
Barris Nord de Lleida.
 Els 8 millors conjunts 
de Catalunya de cada 
categoria es presentaven a 
la final, en la que el Club de 
Balaguer en presentava 5.

El CGR Balaguer a la final de la 
Copa Catalana de Rítmica

Gimnastes del Club Gimnàstica Rítmica de Balaguer

 Una 1a posició per 
al conjunt sènior; i una 
3a posició per al conjunt 
júnior; però l’objectiu 
d’aquesta temporada 
d’aconseguir el pas a la 
final per a tots els conjunts 
es va aconseguir i amb 
molt bones sensacions i 
resultats en totes les fases 
prèvies de classificació.

Sisvial CB Balaguer
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 El Club Tennis Bala-
guer, per primera vegada 
en la seva història, s’ha 
proclamat campió de la 
Lliga McDonald’s 2018. En 
la XVI edició d’aquesta lli-
ga benjamí per equips or-
ganitzada pel CT Lleida, el 
CT Balaguer hi participava 
per quart any consecutiu.
 Durant la lliga el CT 
Balaguer, es va enfrontar 
al CT Monzón, el CT Lleida 
C, el CN Lleida i el CT Al-
picat. En la última jornada 
celebrada el passat 17 de 
novembre, el CT Balaguer 
va sentenciar la Lliga amb 
5 dels 6 punts en joc.

El CT Balaguer es proclama
campió de la Lliga McDonald’s

L’equip del CT Balaguer es va proclamar campió

 L’equip format per 
Vinyet Aiguadé, Jordi 
Bardají, Unai Bernardino, 
Adriana Gesé, Mariona 
Ribalta, Marc Salvia i Lluc 
Ollé, van aconseguir un 
total de 20 punts, capitane-
jats per Toni Biosca i Tito 
Mestres.
 La festa de cloenda el 
passat 24 de novembre al 
CT Lleida va posar el punt 
i final d’aquesta lliga amb 
la participació de més d’un 
centenar de nens. Tots els 
equips varen rebre un tro-
feu commemoratiu i cada 
jugador va recollir una sa-
marreta i una medalla.

Segona victòria consecutiva del Balaguer 
Cudós Consultors en la Divisió d’Honor
 En el darrer encontre de 
la primera volta de la Lliga 
de Divisió d’Honor, el Bala-
guer Cudós Consultors va 
aconseguir encadenar la 
seva segona victòria con-
secutiva imposant-se al 
Girbau Vic per 4 a 3 i enfi-
lant-se així fins a la setena 
plaça a la general.
 En el primer partit Ane-
ta Olendzka es va imposar 
amb claredat a Noa Muñoz 
per 3 a 0. En el segon Vi-
nyet Solans cedia davant 
Nerea Garcia un 1 a 3. En el 
tercer Gemma Lladonosa 
aconseguia un punt clau 
guanyant a Silvia Coll per 
3 a 1. Aneta Olendzka tor-
nava a imposar-se a Nerea 
Garcia per 3 a 0. Però Lla-

donosa i Solans cedien els 
seus respectius punts da-
vant Muñoz i Coll respecti-
vament per 0 a 3 (els dos).
 Amb l’encontre igualat 
el partits de dobles enfron-

tava Olendzka i Lladonosa 
amb Coll i Garcia, i amb la 
victòria de les balaguerines 
per 3 a 1, obtenien la victò-
ria final per un treballat 4 a 
3.

Balaguer Cudós Consultors

Albert Hermoso guanya la Copa del Rei 
de Concurs Complet d’Equitació

Albert Hermoso amb el cavall Nereo CP

 Albert Hermoso s’ha pro-
clamat campió de la Copa del 
Rei 2018 de Concurs Complet 
d’Equitació amb el cavall Nereo 
CP. Aquesta és la quarta vega-
da que guanya la Copa del Rei. 
El 2016 ho va aconseguir amb 
Nereo CP, el 2010 amb Hito CP 
i el 2007 amb Obelix.
 Una gran temporada mar-
cada per la participació als 
Jocs Eqüestres Mundials de 
Tryon, en la que es va procla-
mar Campió d’Espanya Abso-
lut de Concurs Complet.
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 Dotzè partit del Cu-
dós Consultors contra 
un Lliça que ocupava 
les posicions capdavan-
teres. Inici tan seriós 
com erràtic de les locals, 
que tot i firmar un bon 
nivell de joc i una bona 
defensa, no aconsegui-
en marxar al marcador 
degut als errors de cara 
cistella, al final del pri-
mer període el marcador 
era de tan sols 10-10. En 
el segon període el Lliçà 
va fer gal·la de la seva 
qualitat, posant en pro-
blemes al Balaguer, que 
reaccionaria tímidament 
i començaria a veure 
cistella i s’arribava al 
descans amb un ajustat 

Important victòria per les noies 
del sènior Cudós Consultors CB
Balaguer

CB Balaguer Cudós Consultors

30-28.
 A la represa després 
d’un primer intercanvi 
de punts, les balagueri-
nes van obrir la primera 
escletxa al marcador 
al minut 31, 40-49 que 
mantindrien fins al final 
del partit, tot i els intents 
ens el últims minuts de 
les visitants, la victòria 
es va quedar a casa.
 La setmana vinent 
visitarem la pista del 
gran favorit, el Manyanet 
Reus, el 3r classificat, en 
una pista complicadíssi-
ma on el Cudós Consul-
tors CB Balaguer haurà  
de lluitar de valent per 
emportar-se una nova 
victòria.

31 podis aconseguits pels CN Balaguer 
en la 2a jornada de la lliga catalana

 31 podis en les diferents 
categories pels balaguerins 
del Club Natació Balaguer, 
en la 2a Jornada de la Lliga 
Catalana Aleví, Infantil i Ab-
solut disputada a les instal-
lacions del CEN Balaguer 
(Clubs INEF Lleida, CN Viella 
i CN Lleida).
 En la lliga aleví 2007 ca-
tegoria masculina en Jordi 
Suñé 2a posició en els 400 
lliures i 3a en els 100 braça, 
en aleví 2006  tenim la 1a 
posició de l’Arnau Pifarré 
en els 400 lliures i en els 100 
braça, en aleví 2005  la 1a po-
sició per Giulian Alecsandru 
també en els 400 lliures i 2a 

en els 100  braça i en Jaume 
Pallé 1a posició en els 100 
braça i 2a en els 400 lliures.
 En femení aleví 2007 te-
nim a la Cristina Palacín 2a 
en els 400 lliures i en els 100 
braça, en aleví 2006 tenim la 
2a posició de la Helena Roca 
en els 400 lliures.
 En la Lliga Infantil mas-
culí tenim els  bons resultats 
de l’Àngel López 2n en els 
50 braça, 100 esquena, 100 
lliures i 200 estils, en David 
Galan 3r en els 100 braça, 
en femení  la Berta Benseny 
1a en els 50 papallona i 200 
esquena i 2a en els 100 pa-
pallona i 200 lliures, l’Aina 

Torrubiano 2a en els 400 lliu-
res, l’Alba Farré 2a en els 200 
braça i l’Alexandra Papell 3a 
en els 50 esquena.
 En categoria Absoluta 
tenim la  1a posició per l’Au-
rembiaix Pifarré en els 400 
lliures i en els 200 estils i 2a 
en els 50 i 100 papallona, Laia 
Palacín 2a en els 400 i 200 
lliures i en els 50 esquena i 
Núria Pallé 1a en els 200 bra-
ça i 2a en els 200 esquena.
 Finalment destacarem la 
victòria en el relleu de 4x100 
estils aleví masculí, 3r en els 
relleu aleví femení i 2n en el 
relleu absolut de 4x50 lliures 
femení.

Nedadors del CN Balaguer en la Lliga catalana
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Aquest passat cap de setmana es va
celebrar el Gran Recapte d’Aliments

 Aquest passat divendres 
30 de novembre i el dissabte 
1 de desembre es va celebrar 
el Gran Recapte d’Aliments, 
que a la ciutat de Balaguer, 
es celebrava la 10a edició. 
Organitzat i coordinat per 
Miquel Trilla, des de l’Asso-
ciació Àgape, enguany reco-

llint un total de 17.207 quilos 
d’aliments.
 Nou establiments comer-
cials van participar en el gran 
recapte, dos dies intensos, 
en que vora 300 voluntaris, 
repartits entre els que esta-
ven als magatzems, els que 
s’ocupaven de la logística i 

els que estaven als establi-
ments.
 A la ciutat de Balaguer 
els voluntaris van venir de 
col·legis i entitats com l’Es-
cola Pia, l’Institut Almatà, 
l’IES Ciutat de Balaguer, el 
col·legi Vedruna, l’Institut Er-
mengol IV de Bellcaire, l’es-
cola de monitors de Gaspar 
de  Portolà, l’Escola d’Adults 
de Balaguer, del Grup de Re-
habilitació del CAP, de l’As-
soc. Salut Mental, de la Casa 
de Andalucía, de la Comuni-
tat Musulmana de Balaguer i 
molts particulars que van fer 
possible aquesta gran recolli-
da, perquè el gran recapte no 
seria possible, si a part de la 
gent que dóna els aliments, 
no hi fossin els voluntaris 
per ajudar en aquesta gran 
tasca, així com l’Ajuntament, 
Creu Roja i Protecció Civil.

Miquel Trilla i voluntaris de Balaguer

 La residència Sant 
Domènec va celebrar el 
centenari de la Sra. Rosa 
Grangé, resident al centre 
des de fa 19 anys.
 Els actes d’homenatge 
van ser la breu lectura 
de la història de la seva 
vida i una projecció de 
fotos. Els parlaments de les 
autoritats convidades i el 

Celebració del centenari de Rosa 
Grangé el passat dia 19

Celebració de la centenària a la Residència St Domènec

president de la Residència, 
l’entrega de regals i una 
actuació musical a càrrec 
de la soprano Ma Josep 
Rúbies, un aperitiu i un 
dinar de germanor per 
celebrar els cent anys de 
l’homenatjada, que estava 
acompanyada dels seus 
familiars i els residents i 
treballadors del centre.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

 Fa uns pocs dies que 
remenant vells papers 
vaig trobar un escrit del 
Sr. Josep Aznar i Solé. 
En una de les seves col-
laboracions setmanals 
en un diari de Lleida. Que 
obria amb el nom de Fi-
nestral. He dit vells pa-
pers per quan la data que 
normalment els apunto 
era del 16-1-99. I em va a 
mà per demostrar la min-
sa confiança que podem 
tenir en enquestes i nú-
meros pels que diuen que 
l’estadística en el mon 
d’avui quasi son el tot 
necessari per no errar. En 
aquell escrit que el senyor 
Aznar reprodueix parcial-
ment es pintava Balaguer 
com un somni. Fórem la 
ciutat amb menys atur de 

Un finestral petit
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Catalunya, això ho deia 
un director de Difusió de 
la Generalitat. Per ratifi-
car-ho una entitat bancà-
ria  ho va confirmar al poc 
de temps, anuncià que la 
economia de la Noguera 
era la que més havia cres-
cut de les terres de Lleida 
durant 1998, amb tot el 
que feia i es veia havíem 
crescut més que la resta 
de Catalunya. El senyor 
Aznar va donar gracies 
als anys que portava vi-
vint per no levitar. Fins i 
tot un Institut de la Uni-
versitat Autònoma de Ma-
drid, deia més, segons el 
qual Balaguer era un dels 
tres municipis de l’Estat 
Espanyol amb la renta 
més alta junt a l’Escala i 
un altra que no me’n re-

cordo, seguides per vuit 
ciutats. Teníem més de 
dos milions de pessetes 
de renda familiar dispo-
nible per habitant. Cadas-
cú sap on li apretava la 
sabata en aquell temps. 
Avui m’agradaria saber 
on som ?. Puig en aquests 
vint anys, amb repetit que 
som un país d’acollida, 
que fins i tot la classe mit-
jana, que no té l’equiva-
lent dels dos milions per 
cap ni molts menys, té el 
camí ben desbrossat per 
desaparèixer. Seria llarg 
explicar l’anècdota del 
mateix Aznar i el Sr. Josep 
Mª Monill, ja l’explicaré, 
doncs és prou sucosa. 
Però si en aquell temps 
ningú ho entenia, el Ca-
tastre d’aquest any prou 
va prendre bona nota. I 
com sempre ha estat i 
serà, el qui gemega ja ha 
rebut.
  La capacitat de fer un 

teatre agradable pels fe-
ligresos enlluernats amb 
la seva xerrameca digital, 
es mostra si més no, que 
la capacitat de falsejar el 
que convingui per a que 
no decaiguin els ànims 
dels que creuen encara 
que es pot aconseguir 
quasi tot. El Sr. Torra fa 
poc que citant al director 
del Institut Luther King, 
ha hagut d’empassar-se 
una protesta formal del 
Sr. Claybone Carson, per 
haver usat la seva figura i 
el seu nom, al no ser veri-
tat res del suposadament 
dit.
 El partit (UKIP), que va 
vendre la separació d’An-
glaterra de la Unió Euro-
pea, de fet ja no existeix 
per haver mentit enga-
nyant al electorat, i les se-
ves figures vegeten en la 
voluntat de la gent enga-
nyada. El poble ha entès 
que sols, es pot arribar a 

sentir molt el fred, mal-
grat que dintre sis mesos 
estarem a l’estiu.
 Aquí avui anem d’ad-
hesius del CDR, no sé qui 
són ni m’importa gens. 
Potser es creuen que fa-
ran prou pressió per a 
que jutges i fiscals, votin 
i parlin clarament d’in-
dults a dojo. Doncs no 
hem d’oblidar que dels 
fets del 6 d’Octubre del 
1934, es van empresonar 
en un vaixell al Sr. Com-
panys i companyia. Quan 
la República es va instau-
rar, tots van ser indultats i 
van seguir la seva carrera 
política, i per alguns els hi 
va anar molt malament, i 
a uns altres els va tocar 
l’exili fins la mort. Avui 
tot ha canviat, no hi hau-
rà afusellaments ni el rei 
marxarà, i cap partit ma-
joritari votarà per la Re-
pública. El temps ens ho 
dirà.
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 Aquest passat diu-
menge 2 de desembre 
a les 12 h va tenir lloc la 
segona de les propostes 
de l’Emboirats, al casal 
Lapallavacara, de la mà 
de Tanaka Teatre i les 
actrius Ariadna Matas 
(actriu, cantant i titellai-
re) i Elsa Lluch (actriu i 
titellaire), que explicaran 
contes de diferents parts 
del món sobre temàtica 
nadalenca amb l’espec-
tacle Contes de Nadal de 
les Germanes Baldufa.
 La Lilian (Ariadna 
Matas) i la Sophie (Elsa 
Lluch) han fet un punt 
i a part als seus viatges 
per celebrar el Nadal en 
família. I és que els hi 
encanta fer el pessebre i 
representar Els pastorets. 
Però també saben que 
cada cultura viu aquestes 
festes d’una forma dife-

Segon espectacle infantil de 
l’Emboirats aquest diumenge a 
Lapallavacara

Espectacle infantil de les Germanes Baldufa

rent. Ens ho explicaran a 
través de contes màgics 
d’arreu del món. Amb 
elles, el públic assistent, 
viatjarà als freds boscos 
russos de la mà del Rei 
de Gebra, assistiran al 
descobriment de la Terra 
amb els warau de les Ín-
dies Occidentals, desco-
briran el miracle del ca-
nelobre jueu que va estar 
encès durant vuit dies se-
guits i entendran per què 
a la Xina celebren el cap 
d’any dues vegades. Tot 
això sense oblidar de fer 
un repàs a algunes de les 
nostres tradicions com el 
caga-soca o el caganer.
 Aquest espectacle 
està especialment reco-
manat a infants de 4 a 10 
anys. L’entada aquest diu-
menge al casal Lapallava-
cara és lliure, limitada a 
l’aforament de l’espai.

Un any més Balaguer es bolcarà per
recaptar diners per la Marató de TV3
 Un any més Balaguer 
participarà en una de les 
festes més solidàries, el 
proper diumenge 16 de de-
sembre, la Marató de TV3, 
que enguany vol recaptar 
diners per investigar el 
Càncer.
 La novetat d’enguany, 
és que la festa de la Mara-
tó tornarà a ubicar-se a la 
Plaça Mercadal, aprofitant 
que hi haurà instal·lada la 
pista de gel i també es re-
cuperaran els estels que 
lluiran durant totes les fes-
tes Nadalenques al passeig 
de l’Estació i a la plaça del 
Mercadal, gràcies a la col-
laboració de moltes empre-
ses i comerços de la ciutat 
que han col·laborat per tal 
que es pogués tornar a fer. 
Recordar que tothom que 
ho desitgi i al preu d’un 
euro podrà personalitzar 
l’estel amb el seu nom i 
penjar-lo.
 Les activitats organit-

zades per les diferents en-
titats de la ciutat i AMPES 
de les escoles i les llars 
d’infants es van iniciar 
en el mes de novembre i 
s’allargaran durant tot el 
mes de desembre.
 La festa del diumenge 
dia 16 començarà a les 11 
en punt i haurà tallers di-
dàctics, musicals, sortejos, 
tastos, venda de productes 
solidaris,sorteig de samar-

retes, cistelles,  inflables ... 
i també els bombers que 
un any més atansaran els 
seus vehicles per tal de 
deixar pujar als menuts de 
la família.
 Paral·lelament tindrà 
lloc, al mateix indret del 
Mercadal, la Marató artís-
tica on hi participaran dife-
rents entitats relacionades 
amb el món musical, esde-
venint un espectacle cons-
tant al llarg del matí en un 
escenari muntat per l’oca-
sió. Tothom que desitgi 
presenciar alguna actuació 
podrà llogar una cadira a 
2 euros per tal de recaptar 
fons.
 També, l’Associació 
de comerciants Balaguer 
2021 ha organitzat una xo-
colatada solidària i el VIII 
concurs d’ornamentació 
d’arbres i material de Na-
dal reciclat per part de les 
diferents escoles de la ciu-
tat.

Presentació dels actes per la Marató de TV3

Imatge de la passada edició al Passeig de l’Estació
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Nova campanya comercial de Nadal de 
l’Associació de Comerciants ACB 2021

 Un any més l’Associa-
ció de Comerciants ACB 
2021 ha presentat la nova 

campanya de Nadal, on 
tots els comerciants unei-
xen esforços per activar 

Cartell de la campanya d’enguany

el comerç i les compres 
nadalenques a la ciutat, 
apostant fort pel comerç 
de proximitat.
 Enguany es va comen-
çar amb la tradicional 
encesa dels llums de Na-
dal aquest dimecres dia 
5 a les 20 h del vespre. La 
campanya als comerços 
començarà el dijous dia 6 
amb l’eslògan “Som ACB, 
som Balaguer, som Na-
dal”, aprofitant la marca 
“Som” que acompanya les 
diferents accions de Bala-
guer i aprofitant el nom, ja 
que la ciutat va molt lliga-
da al seu comerç.
 La campanya que anirà 
del 6 de desembre fins al 
7 de gener, s’oferirà vals 
de descompte per la pista 
de gel, butlletes per poder 
participar en el sorteig de Concurs d’arbres de Nadal d’una edició anterior

La campanya nadalenca d’enguany es titula “Som 
ACB, Som Balaguer, Som Nadal”, aprofitant la marca 
promocional de la ciutat lligada al comerç

“3 Tours Regal”, seran tres 
paneres iguals amb regals 
dels associats valorades 
en 3000 euros, que els 
afortunats hauran de fer 
un tour comercial per la 
ciutat, per recollir els re-
gals de cada establiment. 
El sorteig es farà el proper 
8 de gener, un cop acaba-
da la campanya. 
 A part també es farà 
el Concurs de d’arbres 
reciclats  a la Plaça Mer-
cadal el diumenge 16, dia 
en que es fan els actes 
per la Marató de TV3, on 

els escolars  de Balaguer 
o localitats properes, fa-
ran el seu arbre de Nadal, 
amb materials reciclats, 
escollint dos arbres  gua-
nyadors, fent entrega de 
Xecs Regals per consumir 
en les botigues adherides 
a l’ACB.
 L’Associació també 
estarà present el dia de la 
Marató amb la tradicional 
xocolatada el mateix diu-
menge dia 16, recaptant 
diners per aquesta acció 
tan important i que cada 
any s’hi afegeix.
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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.
------------------------------------
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.
-----------------------------------
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 pàrk ing 
zona Miranda (Avin-
guda Francesc Macià) 
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).
-----------------------------------
API s’ofereix per for-
mar societat amb em-
presa del sector (im-
mobiliàries, construc-
ció...) ja establertes. 
Raó: 610434197.
------------------------------------

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.
-----------------------------------

AFICIONAT A LES 
ANTIGUITATS, com-
pra monedes, bitllets, 
segells, joguines an-
tigues, rellotges (de 
totes les marques), àl-
bums de cromos, pos-
tals, fotos antigues, 
còmics, llibres antics, 
plomes estilogràfi-
ques, nines Nancy, es-
calextrix, coberteries 
de plata, coses relaci-
onades amb la ciutat 
de Balaguer i també 
antiguitats. Telèfon:  
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 aire condicionat, 
televisió, calefacció. 
Toldo i tancaments 
(marca Thule) i avancé 
(marca Alpes). Mover 
(fins a 3.500 kg), toma 
d’aigua corrent directa, 
triple llitera. Amb la ITV 
passada. Canvi de nom 
inclòs. Porta bicicletes 
de quatre i roda de can-
vi original. Preu: 14.000 
€ negociables.  Interes-
sats trucar al telèfon: 
610 225 752.
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
-------------------------------------

LLOGUER de local
al c/ Girona

Amb aigua, llum,
porta d’alumini i

vidre i també reixa.

 Raó: 973450555
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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 6 de desembre a les 8 de la tarda del 13 de desembre  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 de desembre a les 8 de la tarda del 20 de desembre  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 20 de desembre a les 8 de la tarda del 27 de desembre  DOLSET

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