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En Portada
Els Reis d’Orient

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.

 Un any  més en Melcior, Gaspar i Baltasar 
arribaran amb el Tren de la Pobla el dia 5 de gener 
a les 17.30 h a l’estació de trens.
 Les patgesses reials que han estat les encar-
regades de rebre enguany a tots els nens i nenes 
que ho han desitjat a l’Oficina d’Orient situada a la 
plaça del Pou i que durant tot el mes de desembre 
han preparat i han organitzat els paquets i regals 
que han demanat molts dels infants,  ja ho tenen 
tot a punt per tal d’ajudar a Ses Majestats.

 

# Balaguer ha estat escollida capital de la sardana 2012 aquest dissabte
es va celebrar al casal Montblanquí de Montblanc, la presentació de la Guia Sardanista 2019, que arriba a la 
seva 18a edició i el lliurament dels Premis Capital de la Sardana, on Balaguer ha estat escollida

# El diumenge dia 23 els infants podran fer cagar el tió el Teatre Municipal
El teatre acollirà l’espectacle infantil “En Joan sense por” de la companyia Més Tumàcat, una obra de teatre i 
titelles, una experiència per cagar-se de por i pixar-se de riure 

>>BALAGUER
# L’encesa de llums engega la campanya comercial de Nadal

El passat dimecres dia 5 a les 20 h del vespre, l’Associació de Comer-
ciants 2021 va fer la tradicional encesa de llums

# Les associacions de comerciants de la ciutat premien les compres
Ofereixen descomptes i altres sorteigs durant les festes  

>>COMARCA
# Concert de Nadal de Les Aspres del Montsec el passat diumenge

Un concert de caire popular, que té la voluntat de ser punt de trobada 
dels veïns i veïnes dels pobles d’aquesta zona del Montsec

# Es reuneix a Balaguer el Consell Consultiu de la Gen Gran
L’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal va organitzar la reunió

>>ESPORTS
# Una nova derrota deixa al CB Balaguer últim de la classificació

Una nova derrota aquest cop davant el Cambrils, equip que ocupava 
l’ultim lloc a la classificació i que ara ocupa l’equip de la Noguera

# El Villart Logística cau davant  CDTM Rivas
Es mantenen en novena posició a la taula de classificacions

# Trobada d’alumnes de la Noguera per orientar-se en el seu futur  acadèmic
Uns 230 alumnes de quatre instituts de la Noguera van participar el passat divendres en una nova edició de 
la Trobada de Centres Escolars de la Noguera al Teatre Municipal de Balaguer

# Jornada d’ajuda en comptabilitat i fiscalitat per autònoms
El Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord va organitzar una jornada el passat 3 de desembre

# El Club Patí Térmens participa a la Festa del Patinatge a la Seu d’Urgell
El passat 2 de desembre, el Club Patí Térmens, va desplaçar-se a La Seu d’Urgell per participar a la Festa del Patinatge 
organitzada per la Federació Catalana de Patinatge

# El CB Balaguer Sisvial perd la seva imbatibilitat  en un partit vibrant contra l’Alpicat
El duel d’invictes de la categoria que l’enfrontava al CB Alpicat per un ajustat 69-70 

>>OCI / CULTURA
# Alumnes de la Escola Pia representaran els Pastorets

L’escenificació serà aquest diumenge dia 23, i es faran dos actua-
cions, a les 17 h i a les 19.30 h a la mateixa escola

# Tradicional Concert de Nadal de l’Orfeó Balaguerí
El proper dia 26, de Sant Esteve, al Teatre Municipal
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Cosmolúdic, la nova proposta per les
vacances escolars per aquest Nadal

 Les àrees de joventut  
i ensenyament de l’Ajun-
tament de Balaguer han 
preparat com a novetat per 
aquestes festes de Nadal, 
un nou espai lúdic i d’oci 
pels infants al pavelló In-
pacsa. Aquest nou espai, 
amb el nom de Cosmolú-
dic, passa a substituir l’an-
tic parc de Nadal que es 
venia realitzant a la ciutat 
els últims anys.
 Cosmolúdic neix amb 
la il·lusió de seguir oferint 
una oferta d’oci i diversió 
per les nenes i nens me-
nors de 14 anys, però fent 
un pas endavant cons-
truint espais de joc i refle-
xió educativa entre petits i 
grans.
 Durant tots els dies, hi 
haurà tallers de robòtica, 
disseny gràfic amb 3D, 
matemàtiques, ciència, 
jocs d’enginy, entre altres, 
i amb l’Univers com a 
centre d’interès, es pretén 
treballar el joc com a eina 
educativa i potenciar els 
aspectes creatius i partici-
patius dels infants en les 
activitats i tallers.
 Per tal de participar a 
tots els tallers, i també a 

algunes activitats, els in-
fants caldrà que s’inscri-
guin prèviament a aquests. 
Les inscripcions es podran 
realitzar in situ en els dife-
rents estands.
 A Cosmolúdic els in-
fants de 0 a 6 anys dispo-
saran d’un espai propi de 
700 m2 on aquests seran 
els protagonistes centrals. 
Jocs d’imitació, circuit de 
psicomotricitat, espai de 
lectura, un gran sorral, pis-
cina de boles gegant, entre 
altres activitats que s’han 
dissenyat perquè els més 
menuts s’ho passin d’allò 
més bé i puguin compartir 
aquest espai en família.
 La Via Làctia serà una 
altra novetat d’enguany. 
Una carpa annexada al 
pavelló on es realitzaran 
espectacles culturals en 
directe. La música, la dan-
sa, el teatre i el circ seran 
els eixos protagonistes 
d’aquest espai, per a totes 

les edats.
 Hi haurà un espai, ano-
menat Espai Orió, que es-
tarà dedicat a l’esport, per 
nens i nenes de 6 a 14 anys, 
per jugar a diferents moda-
litats com futbol bombolla, 
futbol, bàsquet, circuit vial, 
circuit multi aventura...
 També hi haurà un 
Club de dansa, tots els dies 
de 10.30 h a 11.30 h i un ta-
ller de circ, del 28 al 30 de 
desembre, entre les 11.30 
h i les 12.30 h, on s’hi hau-
ran d’inscriure prèviament 
cada mati.
 Les dates d’obertura 
per aquest any serà del 
divendres 28 de desembre 
fins el 5 de gener al migdia, 
on la tarda del 31 de de-
sembre i el dia 1 de gener 
estarà tancat. L’horari pels 
matins de 10.30 h a 13.30 h 
i per les tardes de 16.30 h 
a 20 h. L’entrada són 3 eu-
ros al dia i l’abonament per 
tots els dies, 15 euros.

Presentació Cosmolúdic

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS COSMOLÚDIC

>> Divendres dia 28
18.30 h. Animació Infantil amb l’espectacle “Colors” 
a càrrec de la cia. Gil i els ratataplam.
19.30 h. Animació Infantil amb l’espectacle “Colors” 
a càrrec de la cia. Gil i els ratataplam.

>> Dissabte dia 29
18.30 h. Contacontes “Contes en una ampolla” a 
càrrec de la cia. Gil i els ratataplam.
19.30 h. Contacontes “Contes en una ampolla” a 
càrrec de la cia. Gil i els ratataplam.

>> Diumenge dia 30
16.30 h. Animació Infantil amb l’espectacle “Viatge a 
la ConXin Xina” a càrrec de la cia. Gil i els ratataplam.
17.30 h. Animació Infantil amb l’espectacle “Viatge a 
la ConXin Xina” a càrrec de la cia. Gil i els ratataplam.
19.00 h. Visita de les patgesses reials, no oblideu 
portar la vostra carta!

>> Dilluns dia 31
11.30 h. Visita de l’Home dels Nassos i a continuació 
espectacle d’animació amb la cia. Rovell d’Ou.

>> Dimecres dia 2
11.30 h. Laboratori de lectura “Expedient Panxa Plena: 
el cas del llop ferotge” a càrrec de la Biblioteca 
Margarida de Montferrat. Cal inscripció prèvia.
18.30 h. Espectacle de titelles “El Patufet” a càrrec del 
Centre de Titelles de Lleida.

>> Dijous dia 3
11.30 h. Conte “El Tió al país dels contes” i a 
continuació taller amb instruments reciclats.
12.30 h. Conte “El Tió al país dels contes” i a 
continuació taller amb instruments reciclats.
18.30 h. Espectacle d’animació  “Gresca Fresca” a 
càrrec de la cia. De Parranda.

>> Divendres dia 4
12.00h. Espectacle de Titelles “Tant se val d’on venim” 
a càrrec de Creu Roja Catalunya i Fundació Futbol 
Club Barcelona.
18.30h. Espectacle de Titelles “Tant se val d’on venim” 
a càrrec de Creu Roja Catalunya i Fundació Futbol 
Club Barcelona.

>> Dissabte dia 5
11.30h. Exhibició del “Club de Dansa”.
12.00h. “Mini Disco” amb el DJ Lokito.

Cosmolúdic estarà obert 
del 28 de desembre al 5 
de gener amb una gran 
oferta d’activitats pels 
menors fins a 14 anys
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L’encesa de llums nadalenques engeguen 
la campanya comercial de Nadal
 El passat dimecres dia 
5 a les 20 h del vespre, l’As-
sociació de Comerciants 
2021 va fer la tradicional 
encesa de llums, donant 
el tret de sortida a la cam-
panya nadalenca que va 
començar l’endemà dijous 
dia 6 de desembre.
 Enguany la campanya 
de l’Associació de Comer-
ciants sota l’eslògan “Som 
ACB, Som Balaguer, Som 
Nadal” vol identificar la 
importància del comerç de 
proximitat durant les fes-
tes.
 Durant la campanya 
es duran a terme diferents 
actuacions per dinamitzar 
el comerç com sortejos de 
tres tours comercials valo-

rats en 3.000 euros, entre 
els clients dels comerços 
associats i la distribució de 
butlletes de descompte per 
la pista de gel ubicada a la 
plaça Mercadal. A l’acte de 

l’encesa hi van participar 
la jove coral de l’Escola de 
Música de Balaguer que va 
oferir una cantada de nada-
les a la Plaça de la Sarda-
na.

Cantada de la Jove Coral de l’Escola de Música

Les associacions de comerciants de la 
ciutat premiaran les compres

Centre Històric

 També el passat 1 de 
desembre, coincidint amb 
la Fira de Santa Llúcia, els 

 El passat dimarts 
l’Ajuntament de Bala-
guer va fer el tradicional 
dinar  amb la premsa 
amb motiu de les Festes 
Nadalenques i el tanca-
ment de l’any.
 Durant la roda de 
premsa el Paer en Cap  
Jordi Ignasi Vidal va 
assenyalar que l’ajunta-
ment ha rebaixat el seu 
endeutament fins als 8,5 
milions d’euros passant 
del 102% al 54% tot i ha-
ver demanat un crèdit 
de 1.550.000 euros per 
poder executar diferents 
inversions previstes en 
el pressupost de 2018.
 Un dels principals 
objectius de l’equip de 
govern municipal és el 
treballar en els diferents 
plans d’ocupació. Ac-
tualment l’Ajuntament 
treballa en els projectes 
Treball als barris, Treball 
i Formació, Enfeina’t, 
Ubica’t I Fem Ocupació 
per a Joves.

L’Ajuntament fa balanç de l’any 
amb la tradicional reunió amb la 
premsa local i comarcal

Imatge de la roda de premsa

 En el capítol d’obres, 
durant el 2018 s´ha fet 
una important tasca de 
microurbanisme, amb 
petites actuacions d’ar-
ranjaments, substitu-
cions i reparacions de 
serveis públics que es 
trobaven deteriorats i 
aposta inversions en su-
pressió de barreres ar-
quitectòniques.
 Com a obres més 
grans Jordi Ignasi Vidal 
ha destacat la urbanit-
zació del carrer Botera, 
la  variant Nord-oest de 
Balaguer, el camí escolar 
dels Erals, l’Oficina de 
Turisme de Santa Maria, 
entre d’altres.
 De cara al 2019 ja 
s’han licitat obres com 
la urbanització del carrer 
Santa Maria, el pàrquing 
d’autocaravanes, l’enllu-
menat de la muralla, el 
Hall del Museu/Oficina 
de Turisme, totes dins el 
programa de foment del 
turisme de Balaguer.

establiments del Centre 
Històric, van fer l’encesa 
de llums de Nadal i van co-

mençar la seva campanya 
“Vine, passeja i compra 
tot gaudint del nostre en-
torn acollidor”, oferint des-
comptes per la pista de gel 
i tres sorteigs, una experi-
ència gastronòmica, una 
d’esportiva i una relaciona-
da amb un viatge, per totes 
aquelles compres que es 
facin durant aquests dies 
en els establiments associ-
ats.
 L’associació de comer-
ciants del carrer Urgell i 
eix, també oferiran als seus 
clients una cistella amb 
productes dels comerços 
associats i un viatge.
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Mel Alemany presenta les caixes “Art i
torró de col·lecció” inspirades en les abelles
 Torrons i Mel Alemany 
produeix aquests dies els 
torrons d’aquest Nadal. 
Una producció limitada de 
la que en sortirà el torró 
més blanc del mercat: el 
torró dur imperial. Es tracta 
d’un clàssic d’aquesta em-
presa familiar de cinc ge-

neracions, que aquest any 
ha estat premiat per primer 
cop amb dues estrelles als 
premis internacionals ‘Gre-
at Taste Awards’, conside-
rats els Oscar de l’alimen-
tació gourmet. Alemany, de 
fet, ha estat aquest any la 
segona empresa de l’Estat 

espanyol amb més reconei-
xements i acumula 22 es-
trelles els últims cinc anys.
 Alemany presenta 
aquest Nadal la seva col-
lecció ‘Art i Torró’ conce-
buda com un homenatge 
a les abelles, fruit de la col-
laboració de la marca amb 
l’exposició ‘Beehave’ de la 
Fundació Joan Miró. Les 
caixes inclouen tres barre-
tes de torró de 150 grams 
i han estat il·lustrades pels 
artistes Víctor Pedra i Jo-
sep Talamonte  i pensades 
com un regal gourmet per 
aquest Nadal. Una acció 
més de la firma d’Os de Ba-
laguer, en la que reivindica 
el seu territori, el Montsec, 
i el promociona a través 
de l’edició limitada de les 
caixes ‘Art i Torró de col-
lecció’.Caixes “Art i torró de col·lecció”

 Aquesta iniciativa, 
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”. 
Hi participen totes les 

“Cap nen sense joguina” amb els 
avis i àvies solidàries

residències de la comarca 
i la Creu Roja. El projecte 
es basa en la venda 
de diferents objectes 
artesanals elaborats pels 
avis i àvies. Els diners que 
s’obtinguin es donaran a 
Creu Roja Joventut per 
finançar la campanya de 
joguines.

Avis i Àvies solidàries en un dels mercats
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Balaguer ha estat escollida capital de 
la Sardana 2021 aquest dissabte
 Aquest passat dissab-
te es va celebrar al casal 
Montblanquí de Montblanc, 
la presentació de la Guia 
Sardanista 2019, que arriba 
a la seva 18a edició i el lliu-
rament dels Premis Capital 
de la Sardana, on la ciutat 
de Balaguer ha estat esco-
llida capital de la Sardana 
2021.
 Jordi Ignasi Vidal alcal-
de de Balaguer, va assistir 
a l’acte. A partir d’ara ha 
confirmat que començaran 
a moure’s i crearan una 
associació que coordini el 
programa d’actes i accions 
per celebrar aquesta capita-
litat a la ciutat de Balaguer.
 A l’acte hi va acudir 

centenars de persones vin-
gudes d’arreu, on es va 
donar a conèixer la nova ca-
pitalitat pel 2021 (Balaguer), 

i Montblanc finalitzarà la 
seva capitalitat el març del 
2019 i serà Perpinyà qui el 
precedirà.

L’acte es va celebrar a Montblanc

 El passat divendres 
es va presentar a Bala-
guer el llibre Diari (Ba-
laguer, juliol 1936-març 
1939). Camilo Cava Bal-
cells, amb edició a càrrec 
de Joseph Pla Blanch. A 
l’acte hi van participar 
l’alcalde de Balaguer, 
la vicepresidenta del 
Consell Comarcal de la 
Noguera, el cap d’Ar-
xius de la Generalitat, 
la directora de l’Arxiu 
Comarcal de la Noguera, 
Santiago Casán, en nom 
de la família, i Josep Pla 
Blanch.

Presentació del Diari de Camilo 
Cava dels seus dies viscuts
durant la Guerra Civil

Presentació a la sala d’actes de l’ajuntament

 Aquest Diari té un 
interès històric inqüesti-
onable, ja que ens relata 
els fets que Camilo Cava 
va viure de primera mà 
al llarg de tota la Guerra 
Civil a Balaguer. Dia rere 
dia, des del 18 de juliol 
de 1936  fins a l’1 d’abril 
de 1939, l’autor ens expli-
ca, a manera de crònica, 
tant els fets més cruents 
com els relatius a la vida 
quotidiana i a la super-
vivència d’aquells que, 
com ell, s’hi van quedar 
a la ciutat.
 Actualment, el Dia-
ri es conserva a l’Arxiu 
Comarcal de la Noguera, 
gràcies al dipòsit que ha 
fet la família Cava de tot 
el fons documental,  i Jo-
sep Pla Blanch s’ha en-
carregat de l’edició que 
ha fet possible la seva 
publicació.

Actualment el Dirari es 
conserva a l’Arxiu
gràcies al dipòsit fet 
per la família Cava del 
seu fons documental

El diumenge 23 els infants podran fer 
cagar el tió al Teatre Municipal

Espectacle infantil “En Joan sense por”

 Aquest diumenge 23 de 
desembre, a les 18 h, el te-
atre acollirà l’espectacle in-
fantil “En Joan sense por” de 
la companyia Més Tumàcat, 
una obra de teatre i titelles, 
una experiència per cagar-se 
de por i pixar-se de riure .
 Seguidament, tots els 
nens i nenes que ho vulguin 
podran pujar a l’escenari 
a cagar el tió. L’entrada val 
un euro i es pot comprar a 
taquilla el mateix dia de l’es-
pectacle.



9<<C O M A R C A

Trobada d’alumnes de la Noguera per 
orientar-se en el seu futur acadèmic
 Uns 230 alumnes de 
quatre instituts de la No-
guera van participar el 
passat divendres en una 
nova edició de la Trobada 
de Centres Escolars de la 
Noguera al Teatre Munici-
pal de Balaguer. La jornada 
és organitzada per l’Oficina 
Jove del Consell Comarcal 
de la Noguera amb l’objec-
tiu d’orientar els i les estu-
diants perquè puguin deci-
dir el seu futur acadèmic, i 
hi van assistir alumnes de 
batxillerat i cicles formatius 
dels instituts Els Planells 
d’Artesa de Segre, i Almatà, 
Ciutat de Balaguer i l’Esco-
la Vedruna de Balaguer.
 Una xerrada de l’Agèn-
cia de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i de Recerca 
(AGAUR) per explicar als i 
les estudiants els diferents 
ajuts existents per cursar 
estudis superiors no obliga-
toris i quins tràmits cal fer 
per demanar-los. 

 Les “Taules d’experi-
ències”, dos xerrades-col-
loqui dirigides als i les jo-
ves assistents. Primer van 
intervindre tres graduades 
universitàries explicant la 
seva experiència acadèmi-
ca i laboral personal, així 
com els seus reptes profes-
sionals. En la segona tres 
empresaris del territori par-
laren de la seva experiència 
empresarial i els motius 

que els han portat a establir 
la seva empresa a la comar-
ca.  
 La jornada es va com-
pletar amb la cloenda de 
la sisena edició del pro-
jecte Arrenca, d’emprene-
doria juvenil per a la cerca 
d’oportunitats laborals, 
també organitzat per l’Ofici-
na Jove de la Noguera i el 
Grup d’Acció Local (GAL) 
Noguera-Segrià Nord. Pre-
cisament. Una de les nove-
tats destacades de la Tro-
bada ha estat la fase final 
del concurs audiovisual del 
projecte Arrenca, en què 
cada classe dels quatre ins-
tituts participants havia de 
presentar un vídeo. Al docu-
ment, els alumnes hi havien 
d’explicar allò que els havia 
sorprès més de l’Arrenca 
d’aquest any, si els havien 
estat d’utilitat les visites a 
empreses i les xerrades o 
quina valoració feien de tot 
el projecte.

 Aquest passat diu-
menge, el Monestir de 
les Avellanes va acollir la 
tercera edició del Concert 
de Nadal de Les Aspres 
del Montsec. Un concert 
de caire popular, que té 
la voluntat de ser punt de 
trobada dels veïns i veï-
nes dels pobles d’aques-
ta zona del Montsec, per 
donar la benvinguda en 
família al Nadal. Al mateix 
temps és un concert soli-
dari, que forma part de les 
activitats per recollir dona-
tius en favor de La Marató 
de TV3, enguany les aju-
des eren pel càncer.
 Els actes van comen-
çar amb l’Hora del Conte 
“Els calaixos del cel” a càr-
rec de l’actriu Ada Cusidó 
i organitzada amb la col-
laboració de la Biblioteca 
Margarida de Montferrat 
de Balaguer.  Després a 

Aquest diumenge es va celebrar 
el III Concert de Nadal de Les 
Aspres del Montsec

Presentació del Concert

l’església del monestir, es 
va fer el concert amb el 
Cor d’alumnes de les es-
coles ZER Montsec (Os, 
Gerb, Les Avellanes, Tarta-
reu i Àger), organitzat per 
l’ocasió i dirigit per Judit 
Sorribes. Continuà la Co-
ral Vitàlia, amb cantaires 
de Vilanova de la Sal i de 
Les Avellanes i dirigida per 
l’Abigail Garcia. El concert 
va finalitzà amb l’actuació 
de la Coral Maristes Mont-
serrat de Lleida, dirigida 
per Gerard Riu. Hi va haver 
la participació especial de 
persones que han superat 
la malaltia del càncer.
 En finalitzar hi va ha-
ver la tradicional torrona-
da popular gentilesa de 
Torrons i Mel Alemany 
d’Os de Balaguer, acom-
panyada de vi del Celler 
del Montsec d’Artesa de 
Segre.

Presentació de la trobada

Un moment de la trobada
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 El passat 12 de de-
sembre, l’Àrea de Serveis 
Socials del Consell Co-
marcal de la Noguera va 
organitzar la reunió anu-
al del Consell Consultiu 
de la Gent Gran de la No-
guera, òrgan de consulta 
i participació per potenci-
ar i canalitzar tots els as-
pectes que tenen relació 
amb les persones grans i 
les associacions de gent 
gran de la comarca.
 A la reunió hi van as-
sistir unes 40 persones 
provinents de 20 munici-
pis de la comarca, desig-
nats com a representants 
des dels casals d’avis 
i/o associacions de gent 
gran o pels ajuntaments 
en el cas dels municipis 
on no hi ha casal. 
 Després de la benvin-
guda per part de la presi-

Es reuneix a Balaguer, el Consell 
Consultiu de la Gent Gran de la 
Noguera

Participants a la trobada

denta i la vicepresidenta 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, i el director 
dels Serveis Socials, es 
van exposar un resum i la 
valoració dels projectes i 
activitats que s’han fet en 
alguns casals i associa-
cions de gent gran de la 
comarca. A continuació 
s’ha realitzat un treball 
amb petits grups, sota el 
títol “Participa en la cons-
trucció d’una Noguera 
més inclusiva i comuni-
tària”, on s’ha proporci-
onat un espai de debat 
per expressar les inqui-
etuds, les necessitats i 
les demandes, i fomentar 
la cohesió per tal que es 
valori positivament tre-
ballar per a la comunitat 
dins l’espai del Consell 
Consultiu, on se sentin 
escoltats.

Jornades sobre exportació per a petites  
empreses “Iniciem-nos a exportar!”
 El Consorci Grup d’Acció 
Local Noguera Segrià Nord 
va organitzar una jornada 
“Iniciem-nos a exportar! 
Exportació per a petites em-
preses” que es va realitzar al 
Consell Comarcal de la No-
guera el passat dimecres 5 
de desembre de 2018. 
 La ponència va anar a 
càrrec de la Sara García, con-
sultora de vendes i exporta-
ció a Mediterrae Foods. La 
xerrada estava pensada per 
obrir les portes a l’exportació 
a les petites empreses del 
territori rural, donant les pau-
tes per iniciar-se en aquesta 
aventura i no defallir.
 Després de la pausa es 
va parlar de com establir una 

ruta per tal d’arribar al pri-
mer client de fora del nostre 
territori.
 Ester Tusal va cloure la 
jornada, explicant un exem-

ple real d’una microempresa 
que exporta el seu producte, 
que va ajudar les persones 
assistents a considerar que 
tenen aquesta porta oberta.

Jornades sobre exportació per a petites empreses

Jornada d’ajuda en comptabilitat i
fiscalitat per autònoms

Jornada d’ajuda per autònoms

 El Consorci Grup d’Ac-
ció Local Noguera Segrià 
Nord va organitzar una jor-
nada ”Tres punts clau de 
comptabilitat i fiscalitat per 
autònoms” el passat dilluns 
3 de desembre al Consell 
Comarcal de la Noguera, 
adreçada a petites i mitjanes 
empreses. El ponent Joan 
R. Viaña, gerent de Compsa 
i advocat i tècnic d’Hisenda 
en excedència, va donar tres 
punts claus en comptabilitat 
i fiscalitat per als autònoms.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

Blat i jull

T’enlaires cel amunt
i alhora fermament
t’arrapes a la terra. 

De vegades àngel,
unes altres fang,
ben sovint un flaix
de la llum de l’ànima.

Pasta terrenal
i devoció latent.
Aiguabarreig
de cosmos i esperit,
adés esclat lluent,
suara la foscor.

Avui però,
de terra estant,
levites fins al cel 
d’aquella Nit,
origen de la pau:
Nadal.

Nadal 2018

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Una detectiva barcelo-
nesa, Mina Marquès, rep 
un encàrrec insòlit: ha de 
“trobar” la seva amiga Eli-
sabeth Comas Derwald, 
morta una setmana 
abans. Com que el sou 
són dos milions de dòlars, 
la detectiva l’accepta i 
descobreix que Elisabeth 
Comas era una científica 
que estava investigant 
sobre el mind uploading, 
una tècnica avantguardis-
ta que permetria copiar 
el contingut d’un cervell 
humà a un altre cervell, 
és a dir, una versió mo-
derna de la reencarnació. 
Les investigacions porten 
el lector de Barcelona a 
Chicago i Nova York, a 
relacions amb la CIA i 
el Pentàgon i a una suc-
cessió ben ordenada de 
quatre cadàvers. Durant 
la investigació, la cosa 
es complica quan desco-
breix que la seva amiga es 
podria haver reencarnat.

 Quan va morir, el 
1923, Katherine Mansfi-
eld tenia tot just trenta-
quatre anys, havia publi-
cat una quarantena de 
contes i en deixava inè-
dits una quarantena més. 
Amb això en va tenir prou 
per marcar l’evolució de 
la narrativa contemporà-
nia i per captivar totes les 
generacions de lectors 
que han vingut després. 
Més que desplegar un ar-
gument, els seus contes 
evoquen fets d’aparença 
banal, o narren un episo-
di punyent, i gràcies a un 
art elusiu i subtil revelen 
sempre la vida soterrada 
dels personatges i fan 
que els lectors sentim, 
al cor mateix de les his-
tòries, el pàlpit íntim de 
l’emoció i de les veritats 
inaferrables. El seu llen-
guatge és el de les emo-
cions, el dels sentiments, 
el dels suggeriments i les 
sensacions.

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

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

La pista d’una morta
Autor: Francesc
Puigpelat
Gènere: Novel·la intriga

 La Daniela té un som-
ni: convertir-se en una de 
les marineres del temut 
vaixell pirata Caiman Ne-
gre. Per fer-ho s’enfronta-
rà a totes les proves que li 
proposa el capità del veler 
i, evidentment, les supera 
totes d’una forma brillant. 
Però sembla ser que jus-
tament per ser una noia, 
no se li permet ser pirata. 
La tripulació en pes do-
narà suport a la Daniela i 
aquesta no només es con-
vertirà en marinera, sinó 
en la nova capitana de 
l’embarcació!.
 Daniela la pirata és un 
àlbum que ens parla de 
la discriminació de gène-
re i que es fa ressò de la 
necessitat de canvi que 
es comença a reivindicar 
des de la societat actual.
 Una protagonista que 
lluitarà per aconseguir el 
que vol gràcies a les se-
ves capacitats i la seva 
actitud.

Tots els contes
Autor: Katherine
Mansfield
Gènere: Novel·la

Daniela la pirata
Autor: Susanna Isern
Gènere: Infantil (+5)
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 El dia 28 de novembre 
va tenir lloc a Os de Bala-
guer l’última conferència 
del cicle sobre  neuro-
prevenció del 2018 que 
l’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, a través del 
Pla d’Inclusió Social de 
la Noguera, ha organitzat 
conjuntament amb els ca-
sals i associacions de gent 
gran de diversos munici-
pis de la Noguera.
 Durant aquest darrer 
trimestre de l’any, se n’han 
fet a Montgai, a Bellcai-
re d’Urgell, a Preixens, a 
Ivars de Noguera i a Torre-
lameu.
 Aquest cicle estava 
compost per 4 xerrades 
diferents amb els títols 
“Pensa”, “Mou-te”, “Cui-
da’t” i “Somriu” i estan im-
partides per NeuroLleida 

Finalitza el cicle de conferències 
sobre neuroprevenció per a la 
gent gran de l’any 2018

Xerrada a Montgai

d’ASPID Lleida i van a càr-
rec d’una fisioterapeuta, 
una neuropsicòloga, una 
psicòloga i una infermera. 
Expliquen les evidències 
que aporten els estudis 
actuals i que demostren la 
importància de l’adopció 
d’estils de vida saludables 
per prevenir la instauració 
de malalties o complicaci-
ons relacionades amb la 
salut en la població en ge-
neral i especialment en la 
gent gran i com els factors 
de risc cardiovasculars 
es poden relacionar amb 
malalties i l’envelliment. 
Aporten eines i consells 
pràctics per mantenir un 
bon funcionament de la 
memòria, la importància 
del benestar psicològic 
per evitar el malestar,  i la 
coneixença del cos humà i 
les principals patologies.

El Consell Comarcal constata l’augment 
de la recollida selectiva a la Noguera
 A finals d’octubre es va 
iniciar als municipis de la 
Noguera el canvi dels conte-
nidors de recollida de bros-
sa ubicats amb el sistema 
d’illes. A data d’avui només 
resta pendent instal·lar-los a 
Balaguer, Castelló de Farfa-
nya, Os de Balaguer i Ponts, 
i es preveu que ho estiguin 
abans que acabi l’any. 
 El canvi de sistema en 
la ubicació dels contenidors 
amb illes respon a la voluntat 
del Consell Comarcal d’aug-
mentar el volum de residus 
reciclables recollits, canvi 
que ha complementat amb 
una campanya de sensibi-
lització porta a porta i amb 
xerrades informatives a tots 

els municipis de la comarca.
 Aquest impuls per fo-
mentar la recollida selectiva 
ja comença a obtenir els pri-
mers resultats, i en el mes 

de novembre s’ha constatat 
respecte del novembre ‘17 
un augment de la recollida 
d’envasos lleugers del 42% i 
de paper i cartró del 53%

Contenidors illa a Vallfogona

L’Escola Gaspar de Portolà participa en el 
Programa Nereu  amb un taller de cuina

Alumnes participants al taller

 Els alumnes de 3er de pri-
mària de l’escola Gaspar de 
Portolà, han participat en el 
primer taller de cuina inclòs 
dins del programa Nereu‘18, 
contractat per  l’Ajuntament  
i que pretén promoure amb 
la col·laboració de l’ABS de 
Balaguer, l’adquisició d’hàbits 
saludables per millorar la qua-
litat de vida de la ciutadania i 
aprendre a elaborar opcions 
saludables d’esmorzars per 
disminuir el consum de su-
cres i productes processats.
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 El passat 10 de de-
sembre, es va retirar la 
bastida, donant per fi-
nalitzades les obres de 
restauració de l’ermita 
de la Pertusa, a Corçà, al 
municipi d’Àger.
 La intervenció, que 
va començar a mitjans 
del passat juliol del 2017, 
ha consistit a refer i 
impermeabilitzar com-
pletament la coberta 
reposant les lloses pree-
xistents, amb supervisió 
arqueològica, a reparar 
els trams malmesos de 
les façanes i rejuntar tot 
l’exterior amb morter de 
calç.
 A l’interior, s’ha refet 
solament l’estucat de 
l’absis i realitzat cales en 
la nau per part del Cen-
tre de Restauració de 
Béns Mobles de la Gene-

Finalitzades les obres de la
restauració de  l’ermita de la 
Pertussa a Corçà

Ermita de la Pertussa

ralitat de Catalunya.
 La peculiaritat de 
l’obra és que per execu-
tar-la ha estat necessària 
la intervenció d’escala-
dors per poder instal·lar 
la bastida sobre el pe-
nya-segat i transportar 
manualment tot el ma-
terial d’obra, motiu pel 
qual s’han fet una mica 
més difícils les obres .
 Les obres les ha 
realitzat l’Ajuntament 
d’Àger en dos fases, amb 
un import total d’uns 
74.000 euros, amb sub-
venció de  60.000 euros 
de la Diputació de Llei-
da.
 El projecte i la direc-
ció d’obres han estat a 
càrrec d’arquitectes dels 
Serveis Tècnics del Con-
sell Comarcal de la No-
guera.

 Vicent Solé Mobiliari, ha 
equipat el Parc de Bombers 
de Figueres, així com dife-
rents elements per als Parcs 
de Bombers de Manresa, Vi-
lafranca del Penedès, Sant 
Vicenç dels Horts, La Gar-
riga i el Centre Logístic de 
Martorell.
 Aquests Parcs, depen-
dents del Departament 
d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, i concreta-
ment en el Parc de Figue-
res, s’han equipat amb nou 
mobiliari per a despatxos,  
aules, sales d’estar, habi-
tacions,  electrodomèstics, 
banys  i gimnàs, instal·lant 
taules i cadires operatives, 
pissarres i complements en 

les aules i despatxos.
 L’empresa de la Nogue-
ra, Vicent Solé Mobiliari, 
segueix apostant per expan-
dir-se a nivell de tot el terri-

tori català en la instal·lació 
de grans equipaments, 
aportant disseny, funciona-
litat, qualitat, preu, professi-
onalitat i experiència.

Interior del Parc de Bombers de Figueres

La Noguera i el Segrià sol·liciten més 
finançament per als Serveis Socials

Un moment de la reunió

 Les presidentes dels con-
sells comarcals de la Noguera 
i Segrià, acompanyades pel 
director de l’Àrea dels Serveis 
Socials de la Noguera, es van 
reunir el dilluns dia 10 amb el 
secretari d’Afers Socials i Fa-
mílies del Departament de Tre-
ball de la Generalitat de Catalu-
nya, per exposar la necessitat 
d’un major finançament de les 
àrees dels Serveis Socials  per 
ampliar els serveis, millorar 
l’atenció a la ciutadania i reduir 
costos per als ajuntaments.

L’empresa Vicent Solé Mobiliari de Bellcaire, 
equipa diferents Parcs de Bombers

PUBLIREPORTATGE
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Clínica Chela celebra 10 anys amb 
l’obertura de dues noves clíniques, a 
Balaguer i Mollerussa

 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 
(Passeig de l’Estació n. 
5) i una a Mollerussa (C. 
Ferrer i Busquets n. 42). 
Aquest creixement coinci-
deix amb el 10è aniversari 
des que va instal·lar el seu 
primer centre a Lleida el 
2008 (C. Lluís Companys, n 
1). Després de l’obertura a 
Barbastre (primera clínica 
a Osca), Montsó, Binèfar, i 
els de Balaguer i Mollerus-
sa, ja disposa de 6 centres 
a Lleida i l’Aragó.

 Fundada pel prestigi-
ós Dr. Xavier Chela Soler, 
amb una trajectòria de 25 
anys en l’àmbit de la Im-
plantologia i amb més de 
30.000 implants col·locats, 
Clínica Chela és pionera 
a Lleida en la utilització 
de la tecnologia digital 3D 
per realitzar diferents tèc-
niques implantològiques i 
regeneratives complexes.  
 A més, la clínica de 
Lleida compta amb un la-
boratori propi en el que 
es realitzen les pròtesis a 
mida. Es tracta de tecno-
logia digital que permet 
que després de l’escaneig 
de la boca, un cop envia-

La clínica de Balaguer, al Passeig de l’Estació

da la imatge al laboratori, 
una fresadora 3D dissenya 
les pròtesis amb materials 
d’última generació i el sis-
tema més precís i avant-
guardista de fabricació 
CAD-CAM.
 El Doctor Chela es con-
sidera un dels precursors 
en les noves tècniques 
d’Implantologia a l’Estat 
espanyol i exerceix forma-
ció continuada a professi-
onals del seu camp en els 
últims avenços.
 Xavier Chela subratlla 
la singularitat de les clíni-
ques: “els nostres centres 
disposen dels últims aven-
ços que ens permeten fer 
l’extracció de les dents, 
implantació i col·locació 
de la pròtesi fixa en unes 
hores”.  A més, Clínica 
Chela compta amb un 
equip d’anestesiòlegs que 
practica la sedació cons-
cient durant l’operació, 
oferint una tranquil·litat 
màxima al pacient abans 
i després de la interven-
ció. “El nostre objectiu és 
que després de l’operació 
millori la qualitat de vida 
dels pacients i recuperin 
el somriure”, afegeix el Dr. 
Chela.

Seu de la clínica a Lleida

Especialitzada en Implantologia dental, Odontologia conservadora, Ortodòncia i Estè-
tica dental, celebra el seu 10è aniversari amb un total de 6 centres a Lleida i Osca

 El Dr. Xavier Chela li-
dera un equip de 65 pro-
fessionals. Llicenciat en 
Odontologia el 1995, és 
va decantar per la Im-
plantologia i va cursar 
l’especialitat en Rehabi-
litació Implantològica i 
Periodòncia a la Univer-
sitat de París. 
 El Dr. Chela ha rea-
litzat cursos en l’àmbit 
nacional i internacional 
d’implants osteointe-
grats i ha publicat arti-
cles científics. Actual-
ment, Xavier Chela s’ha 
convertit en un dels re-
ferents en la Implanto-
logia Estètica. 
 La cirurgia sempre 
ha tingut una presència 
important en el seu en-
torn familiar. De fet, el 
seu pare era un prestigi-
ós cirurgià, cap forense 
de Barcelona, a banda 

Fundada pel Doctor Chela, un 
dels precursors de la
Implantologia moderna a 
l’Estat espanyol

El Doctor Chela, amb 
una trajectòria de 25 
anys, compta amb un 
equip de 65 profes-
sionals, especialitzats 
en les diferents àrees 
de l’Odontologia

de traumatòleg i estoma-
tòleg. 
 Després d’haver ope-
rat i col·locat implants 
a diferents clíniques de 
l’Estat espanyol, Xavier 
Chela va obrir la seva 
primera clínica a Lleida 
el 2008. Ara que se ce-
lebra el 10è aniversari, i 
després d’inaugurar els 
centres de Balaguer i 
Mollerussa, Clínica Che-
la compta de moment, 
amb sis clíniques (tres a 
Lleida i tres a Osca).

Tractaments
pioners 

 Clínica Chela Im-
plantologia és pionera a 
les comarques lleidata-
nes en implants zigomà-
tics, tractament que s’ha 
convertit en una alterna-
tiva als empelts en les 
persones amb pèrdues 
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 doctor Xavier Chela

La clínica és pionera a 
Lleida en realitzar tot 
tipus d’intervencions 
implantològiques,
solucionant el 100% 
dels casos, ja siguin 
edentuls o parcials amb 
l’opció de col·locar les 
dents fixes el mateix dia 
de la realització



18 >> C U L T U R A

L’Escola Vedruna de Balaguer participa 
en diferents campanyes solidàries
 L’Escola Vedruna Bala-
guer, com cada any, al llarg 
del curs escolar, però prin-
cipalment durant el primer 
trimestre, du a terme un se-
guit de campanyes per re-
forçar valors com la  solida-
ritat, la dignitat,  l’esforç, la 
generositat o la justícia, tan 
fonamentals en la formació 
integral de la personal.
 La primera d’elles es va 
celebrar a l’octubre, coinci-
dint amb la celebració del 
DOMUND. Enguany, amb 
el festival  es van recaptar 
6.570 euros que serviran a la 
Fundació Vicente Ferrer per 
construir cases a Ananta-
pur (Índia). Per altra part, es 
lliuraren al bisbat d’Urgell 
la quantitat de 1.4116,06 eu-
ros, provinents de la postu-
lació i de donacions, per a 
les missions que l’Església 
s’encarrega de portar a la 
pràctica en aquells indrets 
o àmbits  on la seva labor i 
ajuda són necessaris.
 El dia 16 de desembre, i 

coincidint amb la felicitació 
de Nadal a les famílies, es 
van obtenir 3.341,51 euros 
que es lliuraren a la fun-
dació de la Marató de TV3 
que, en aquesta edició, ana-
va dedicada al càncer.
 I el dia 20 de desembre 
hi va haver la recollida d’ali-
ments per a la campanya  
Nadal per a tots, que orga-
nitza anualment, en aques-
tes dates, Càritas Parroqui-
al.

 Més endavant, i ja ben 
entrat el segons trimestre, 
tot l’alumnat  participarà 
en un esmorzar solidari que 
prepara i coordina la dele-
gació de Balaguer de Mans 
Unides.
 En el que queda de curs, 
n’hi pot haver alguna altra, 
són habitualment les ini-
ciatives que, any rere any, 
l’escola hi pren part, així 
com les famílies que hi col-
laboren.

Alumnes de l’Escola Vedruna

 

 L’Escola d’Adults 
de Balaguer presenta 
aquests dies una nova 
imatge amb la nova pintu-
ra mural de la pared situa-
da en l’entrada del centre, 
a càrrec de l’artista de 
Street Art d’Ivars d’Urgell: 
Swen Schmitz.
 També ha aprofitat per 

L’Escola d’Adults de Balaguer 
estrena una pintura mural

Façana de l’Escola d’Adults de Balaguer

retolar el nom del centre 
al costat de la porta d’en-
trada, i juntament amb el 
text, inclou les dues mans 
que volen representar les 
mans dels alumnes del 
CFA Balaguer: mans de 
persona adulta, manera 
que s’hi identifiquin els 
propis alumnes.
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 La Biblioteca Mar-
garida de Montferrat, el 
Museu de la Noguera i 
el Club Excursionista Ba-
laguer, han unit esforços 
per presentar “L’any dels 
Llops”.
 “L’any dels Llops”, 
que va ser presentat el 
passat dia 11 de desem-
bre, neix prenent com a 
fil conductor la novel·la 
“Els Llops” de l’escriptor 
balaguerí Francesc Puig-
pelat i Valls.
 Conferències, xerra-
des i col·loquis, projecci-
ons audiovisuals, forma-
ció d’un “club de lectura” 
per llegir l’obra i dife-
rents excursions a espais 
descrits en la novel·la 

El C.E. de Balaguer participa en 
l’”Any dels llops” juntament 
amb la Biblioteca i el Museu

Un moment de la presentació

són les principals acti-
vitats de les que podran 
gaudir els interessats al 
llarg del proper any 2019.
 Les sortides es com-
binaran amb diverses 
conferències al Museu 
de la Noguera sobre al-
guns dels temes tractats 
al llibre com la construc-
ció del Canal d’Urgell o 
la batalla del RIF, entre 
d’altres.
 Pel que fa a les sorti-
des a peu es planificaran 
sempre itineraris amb un 
nivell de dificultat baix 
per poder acollir públic 
divers i en alguns casos, 
públic no habituat a les 
excursions per la munta-
nya.

La carnissera Anna París de Balaguer, 
dóna cursos a Barcelona, Madrid i València

 Aquest any l’Anna Pa-
rís, de la Carnisseria París 
de Balaguer, ha continuat 
impartint els seus cursos 
sobre elaboració innovadora 
en carnisseria a petició dels  
gremis de carnisseria de Bar-
celona, València i Madrid.
 Va començar al maig, al 
Gremi de Carnissers de Bar-
celona i Comarques on va 
impartir per tercera vegada 
el curs “Iniciació a l’elabora-
ció innovadora”, aquest cop 
adaptat a l’aviram i el conill.
A València el curs “Iniciació 
a l’elaboració innovadora” 
organitzat pel Gremi de Car-
nissers-Xarcuters de Valèn-
cia i Província, curs que va 

repetir al juny a Madrid orga-
nitzat per Fedecarne Asocia-
ción (Federación Madrileña 
de Detallistas de la Carne), 
tots dos amb les places com-
pletes. 
 Carnisseria París, ofereix 
elaboracions pensades per a 
cada època de l’any promo-
vent el consum de productes 
de temporada i de proximi-
tat, va impartir el curs “Ela-
borats de Nadal” a l’octubre 
a Madrid amb Fedecarne 
Asociación, i al novembre 
amb el Gremi de Barcelona, 
també amb les places exhau-
rides.
 A més, també a l’octubre 
va impartir al Gremi de Bar-

celona el curs Patès, micuit 
i carn freda 2, que també es 
va poder seguir en línia, en el 
qual va presentar productes 
diferents dels que va elabo-
rar en la primera edició el 
2017.
 L’Anna París, mestra arte-
sana carnissera i xarcutera, 
explica als assistents als cur-
sos com, sobre la base del 
producte de màxima qualitat 
i de proximitat, es pot oferir 
als clients elaboracions in-
novadores i presentacions 
acurades que els permetran 
millorar la imatge de la seva 
carnisseria, ampliar l’oferta 
de productes i treure més 
rendibilitat al negoci.

Anna París en un dels seus cursos
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 Una nova derrota del 
Balaguer aquest cop da-
vant el Cambrils, equip que 
ocupava l’ultim lloc a la 
classificació i que ara ocu-
pa l’equip de la Noguera.
 El partit va començar 
amb domini local amb un 
Cambrils Unió que reme-
nava la pilota amb molt 
criteri i va ser fruit d’aquest 
domini que va arribar l’1 a 
0 obra de Jorge Granado 
després d’un error defensiu 
dins l’àrea del Balaguer. 
 Després del gol, l’equip 
local es va anar relaxant 
i el Balaguer es va anar 
acostant amb molt perill a 
l’àrea del Cambrils. El gol 
es veia venir i així va ser 
com el Balaguer va empa-
tar el partit al minut 37 amb 
un gol d’Obed Nii. Després 
del gol, el Cambrils Unió va 
reaccionar i poc abans de 
la mitja part, quan ja tot-
hom donava l’empat com 

a resultat al descans, Joan 
Avante va xutar des de fora 
l’àrea i va fer passar la pi-
lota per damunt del porter 
Alfred. Un gol que tornava 
a posar davant al Cambrils.
 A la segona part, el 
partit no podia reprendre’s 
millor pels interessos cam-

brilencs ja que tot just tres 
minuts després de la repre-
sa, Erik feia pujar el 3 a 1 
al marcador. Al Balaguer li 
va costar reaccionar però 
no es va enfonsar i poc a 
poc va anar pressionant 
per mirar d’escurçar dife-
rències, sense crear massa 

Classificació
Primera divisió

Catalana
1. Mollerussa ...............32
2. Manresa ...................29
3. Montañesa ...............29
4. Viladecans ...............28
5. Igualada ...................25
6. Almacelles ...............25
7. Vilanova Geltrú .......20
8. Tàrrega .....................19
9. UD Vista Alegre  .....18 
10. Andorra ..................18
11. Borges Blanques ..17
12. Lleida B ..................17
13. Júpiter ....................16
14. Sant Ildefons .........16
15. Rapitenca  ..............13
16. Cambrils ................12
17. Gavà ........................10
18. Balaguer  .............. 10

Propers encontres

23/12/2018 
Estadi Comunal

d’Andorra
Andorra| Balaguer

Una nova derrota davant el Cambrils
deixa al Balaguer últim de la classificació

El Balaguer es veu en la 
necessitat de puntuar en 
la seva propera visita al 
camp de l’Andorra

Una jugada del partit

13/01/2019
Camp Municipal

de Balaguer
Balaguer| UD Vista Alegre

25/11/2018

CAMBRILS
BALAGUER

El Cambrils no dona opció de puntuar a un Balaguer 
que va creu possible empatar durant la segona part

4
2

perill. Però va arribar el 3 a 
2 al minut 65 de partit grà-
cies a un gol de Gabernet 
els jugadors de Jordi Belló  
veien possible treure algun 
punt del Municipal cam-
brilenc. La porteria local, 
però, no va passar masses 
angúnies però la incertesa 
planava en l’ambient. En el 
darrer minut del descomp-
te, el Cambrils Unió va ru-
bricar el resultat de 4 a 2 
amb un gol de Marc Beni-
to. 
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 Visita a la pista del 
Manyanet Reus, un dels 
equips més en forma de 
la categoria. El mal inici 
de les balaguerines pre-
sagiava un partit incò-
mode, la primera cistella 
grana no arribaria fins 
al minut 8 de partit que 
malgrat mostrar un bon 
joc, la manca d’encert 
feia impossible sumar al 
marcador. La tònica del 
que restava de primera 
meitat va ser la igualtat, 
un intercanvi constant 
de cistelles que faria ar-
ribar al descans amb un 

Ajustat partit entre el Manyanet 
Reus i les noies del Cudós
Consultors CB Balaguer

Cudós Consultors CB Balaguer

ajustat 21-20. 
A la represa es va man-
tenir la igualtat durant 
8 minuts, però un mal 
final de tercer període 
obria la primera escletxa 
pel Manyanet, que man-
tindrien fins a falta de 
tres minuts. Aleshores 
el Balaguer va prémer 
l’accelerador amb un úl-
tim intent d’acostar-se 
al marcador, però tot i el 
parcial de 2-8 les bala-
guerines es van quedar 
a un pas d’aconseguir la 
remuntada.
 Després de la para-
da nadalenca rebran el 
CB Lleida B en el primer 
derbi de la temporada, 
serà un partit on l’equip 
intentarà  mostrar el seu 
bon joc per així poder su-
mar una nova victòria a 
la classificació.

Antonio Carreño guanya el Torneig de 
Tennis de Marbella de 2a categoria
 El tennista balaguerí, An-
tonio Carreño guanya el tor-
neig de Tennis de Marbella 
de segona categoria, a l’im-
posar-se a l’holandès Diwant 
Haslinghuis a la final a Puen-
te Romano per un clar 6/1 i 
6/2. Amb aquest resultat, es 
situa al 24è lloc del rànquing 
mundial per a majors de 80 
anys, i segon de l’estat espa-
nyol, la millor que ha aconse-
guit mai fins ara.
 Enguany, després d’una 
operació dels dos genolls, i 
després d’un any i mig apar-
tat de les pistes, ha participat 
en dotze tornejos, arribant a 
la final en 8. D’aquestes fi-
nals, Carreño va perdre a Za-
ragoza, Llafranc, Sta. Colo-

ma de Farners i a Barcelona, 
i va guanyar a Sabadell de 4a 
categoria, Club Tennis Bar-
cino de 3a categoria, Valldo-
reix de 2a categoria i a Mar-

bella també de 2a categoria. 
Cal recordar que també es va 
proclamar campió de Cata-
lunya tant en individual com 
en dobles.

Antonio Carreño

El Club Patí Térmens participa a la festa 
del Patinatge a la Seu d’Urgell

Patinadors/es del Club Patí Térmens

 El passat 2 de desembre, 
el Club Patí Térmens, va des-
plaçar-se a La Seu d’Urgell per 
participar a la Festa del Pati-
natge organitzada per la Fede-
ració Catalana de Patinatge. 
En aquesta trobada anual hi 
participen tots els clubs de 
Lleida, i de La Noguera, el 
Club Patí Térmens, i el Club 
Patí Bellcaire. Una vintena de 
patinadors/es  inscrits al Club 
Patí Térmens,  van representar 
un ball de la cançó “ Leave a 
light on ” de Tom  Walker.

Tot i tenir un mal inici, 
les balaguerines van 
remuntar el joc i van 
lluitar tot i que al final 
van perdre per poc

E S P O R T S
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El CB Balaguer Sisvial perd la imbatibilitat 
en un partit vibrant contra l’Alpicat

 El CB Balaguer va per-
dre el duel d’invictes de la 
categoria que l’enfrontava 
al CB Alpicat per un ajustat 

69-70. En els primers se-
gons de partit es va viure la 
nota solidària de l’encontre 
amb una pluja de peluixos 

Pluja de peluixos al pavelló

després de la primera ciste-
lla local. L’entitat vermella 
havia fet una crida en els 
dies previs de partit i els 
peluixos seran entregats a 
l’entitat col·laboradora del 
club local, Càritas d’Urgell. 
A partir d’aquest instant el 
matx es va intensificar i tots 
dos equips van pugnar per 
no perdre la imbatibilitat en 
un partit vistós i lluitat en el 
que en els dos primers perí-
odes va predominar l’inter-
canvi de cistelles, cap dels 
dos equips aconseguia 
desenganxar-se en el llumi-
nós i els equips van arribar 
al pas per vestuaris amb un 
empat a 36.
 El tercer període va co-
mençar amb la mateixa di-
nàmica que els primers 20 
minuts, CB Balaguer i CB 
Alpicat van  intercanviar CB Balaguer Sisvial

En la primera cistella que va marcar el CB Balaguer 
Sisvial, el públic va llençar peluixos a la pista per 
fer-ne entrega a Càritas

cistelles que feien preveure 
un final d’infart al Pavelló 
Primer d’Octubre. Al final 
del tercer període i inici del 
quart semblava que el Ba-
laguer volia posar la directa 
cap a la 11a victòria conse-
cutiva, els homes d’Almira 
es van mostrar més en-
certats per moments i van 
aconseguir la màxima dife-
rència del partit amb nou. 
L’Alpicat però, no es va do-
nar per vençut i a base de 
coratge i encert va aconse-
guir eixugar la diferència i 
situar un 66-68 amb menys 

d’un minut per jugar.
 El Balaguer va respon-
dre amb aquest triple que 
semblava que podia ser 
suficient perquè la victòria 
es quedés a la capital de la 
Noguera, però un bon robot 
ofensiu a 5 segons del final 
va condemnar als homes 
d’Almira que malgrat ha-
ver disputat un bon partit 
no van poder eixamplar la 
seva ratxa d’imbatibilitat.
 Pròxim partit a casa 
contra La Salle Manresa 
“B” el proper dissabte 19 
gener de 2019.

E S P O R T S
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El CF Balaguer presenta el Campus de 
Nadal 2018-2019 per aquestes vacances
 L’entitat vermella ofe-
reix una setmana d’entre-
naments oberta a tots els 
infants de la ciutat nas-
cuts entre el 2007 i 2012, i 
es realitzarà a partir del 24 
de desembre, de dilluns a 
divendres excepte els dies 
festius, fins al 7 de gener. 
L’activitat, organitzada per 
l’equip de coordinació del 
futbol base de l’entitat, s’ha 
ideat amb l’objectiu de do-
nar una alternativa d’entre-
nament diferent durant les 
festes de Nadal, fer-ho de 
manera lúdica i obrir-la a 
tots els infants de la ciutat.
 Les sessions d’entrena-
ment es realitzaran al camp 
Municipal de Balaguer en 

horari de 9 del matí a 13.30 
del migdia i s’han progra-
mat diverses activitats per 
promoure la cohesió de 
grup, potenciar la tecnifi-

cació dels jugadors i fer-ho 
en un entorn lúdic trencant 
amb la dinàmica d’entre-
naments de la temporada 
regular.

Cartell del campus

Podis per Núria Codina i Toni Martí en la 
Copa Catalana de Curses D’Ultra Resistència

Toni Martí i Núria Codina del Club Pedala.Cat

 Els atletes del club ba-
laguerí Pedala.Cat Núria 
Codina i Toni Martí, han 
quedat campiona i subcam-
pió de la Copa  Catalana de 
Curses d’Ultra Resistència 
que està formada per tres 
proves (la UTMCD Ultra 
Muntanyes Costa Daurada, 
la Ultra Estels del Sud i la 
Trepitja Garrotxa). El passat 
dissabte es va fer l’entrega 
de trofeus  de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya a Igualada.

 Durant els dies 14 
al 17 de  desembre s’ha 
celebrat el Campionat 
català de natació Infan-
til  i Júnior d’hivern a les 
instal·lacions CN Saba-
dell amb 8 representants 
del CEN Balaguer.
 En categoria Júnior 

8 nedadors del CEN Balaguer al 
Campionat infantil/júnior d’hivern

Els vuit nedadors participants del CEN Balaguer

tenim l’Aurembiaix Pi-
farré i la Laia Palacín que 
nedaran 8 proves cada 
una, i en Infantil l’Aina 
Torrubiano, Berta Ben-
seny, David Galan i Ángel 
López 6 proves cada un 
i l’Alba Farré i en Marc 
Suñé 4 proves cada un.

E S P O R T S
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El Villart Logístic cau davant del CDTM 
Rivas i continua amb mals resultats
 Un mal resultat pel 
CTT Balaguer Villart Logís-
tic que va caure derrotat a 
casa contra el C.D.T.M. Ri-
vas (2-4). Després d’aquest 
resultat davant d’un rival 
directe per la permanència 
a la Superdivisió Femenina 
es mantenen en novena 

posició a la taula de classi-
ficacions. Una mala ratxa 
que porten les balagueri-
nes amb sis derrotes con-
secutives.
 Natalia Prosvirnina 
començava el partit per 
part del Villart sense po-
der superar Edem Offiong 

per un clar 1-3 (9-11, 11-8, 
3-11, 9-11). Anna Biscarri 
queia davant de la madri-
lenya Paula Medina per un 
contundent 0-3 (1-11, 3-11, 
3-11). Svetlana Bakhtina 
retallava distancies quan 
el marcador anava 0-2 da-
vant la visitant Sofia Barba 
per un clar 3-0 (14-12, 11-5, 
11-5). En el matx de dobles 
Prosvirnina i Bakhtina 
queien per 1-3 davant del 
duo format per Offiong i 
Medina.
 Natalia Prosvirnina 
retallava la distància al 
marcador superant a Pau-
la Medina per 3-1 (11-8, 
8-11, 15-13, 11-9). Svet-
lana Bakhtina va caure 
en el darrer partit davant 
d’Edem Offiong que posa-
va el 2-4 definitiu al marca-
dor.CTT Villart Logístic una foto d’un partit anterior

 Molt bons resultats en el 
Trofeu Mínimes de Cervera 
disputat a les instal·lacions  
del CN Cervera.
 L’Aurembiaix Pifarré en 
els 50 i 200 esquena i 200 
estils, la Núria Pallé 1a en 
els 200 braça, 200 papallona 
i 2a en els 200 estils, Alba 
Farré 1a en els 50 braça, 

14 podis al Trofeu de Mínimes de 
Cervera pels balaguerins

Berta Benseny 2a en els 
200 lliures i 200 braça, Aina 
Torrubiano 3a en els 400 
lliures i Laia Palacín 4a en els 
200 esquena. Els nois, David 
Galán 3r en els 200 braça i 
200 estils, Marc Suñé 3r en 
els 200 estils, Aitor Morales 
3r en els 200 lliures  i l’Ángel 
López 5è en els 50 lliures.

Nedadors participants al Trofeu de Cervera

E S P O R T S
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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.

 En aquests dies del dit 
pont de la Constitució que 
cadascú ha dedicat al que ha 
volgut, jo amant de la quietud 
també ho he fet a la meva 
manera. Vaig llegir un article 
a la premsa d’un tal Santiago 
Muñoz Machado que hem va 
agradar per a ser de tota ac-
tualitat, i més quan ja portes 
un bagatge prou variat de lec-
tures d’obres fetes per perso-
natges imparcials, i amb una 
categoria de primeres figures, 
tractava de: Constitucions.
 El citat senyor escrivia 
que hem tingut 8 Constituci-
ons si es compta la de Bayo-
na del 1808. La Constitució de 
Cadis a la que considerem 
la més prestigiosa, només 
va gaudir de breus períodes 
de vigència entre el 1812 i el 
1814, i del 1820 al 1823, i al-
guns mesos del 1836.
 Després va néixer la del 
1837 combatuda pels realis-
tes. Davant de la “qüestió 
Constituient”, neix la del 
1845, que no va tenir el presti-
gi desitjat i amb l’aixecament 

De Constitucions
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

de O’Donnell a Vicàlvaro al 
1854, es va iniciar el període 
més llarg i infructuós de la 
nostra historia. Dos anys de 
debats sense arribar enlloc. 
La Constitució de l’any 1845 
va aguantar fins la nascuda 
de 1869. La dinastia borbòni-
ca va ser apartada del tron, i 
es va escollir un rei de proce-
dència italiana, que va mar-
xar fastiguejat, i per la pèrdua 
del Gral. Prim, assassinat en 
un atemptat. Amb la nova del 
1876, els constituents eren 
incapaços de saber on eren, 
però va durar fins al 1931, 
afectada per una sensible 
debilitat. Els partits polítics 
es van ficar d’acord per in-
complir-la sempre que els va 
convenir.
 No es pot contar que 
va poder sortir amb el Gral. 
Franco, però el cert és que la 
vertadera història del que va 
aportar amb els seus quaran-
ta anys de govern de”Ordeno 
y mando”, encara no s’ha fet 
d’una manera objectiva i del 
tot imparcial.

 Era un vailet que vivia a  
sol i serena entre muntanyes 
seguint el va i ve de les festes 
de l’any. Una de les més cele-
brades era el Nadal. El primer 
senyal que m’arribava eren 
les esquelles dels ramats 
d’ovelles que baixaven de les 
muntanyes per passar l’hi-
vern al poble. Tots esperaven 
veure l’espectacle de Fillar: 
els petits per  mamar la llet, i 
les mares, per donar-la. Quin 
sarau i quin bullici!. Eren qua-
tre o cinc-centes ovelles amb 
les seves cries. Què bonic 
veure com es buscaven mú-
tuament i es trobaven amb el 
bel, (amb la veu) i amb l’olor. 
 Per Nadal tota ovella al 
seu corral. Què encertada tro-
bo aquest frase perquè, a més 
de  viure l’alegria d’aquestes 
festes, em recorda aquesta 
escena. Tenia jo 12 anys . Vaig 
haver de passar el Nadal fora 
de casa, al seminari. Quina 
tristesa!, em sentia sol. Enyo-
rava el pare i la mare i els 8 
germans . El més petit encara 
no tenia un any. Enyorava les 
vetllades d’hivern a la vora 
del foc cantant cançonetes 
de Nadal. Aquelles vetllades 
tots junts a casa cantant era 
una veritable festa. Jo no sé 
si cantàvem perquè estàvem 
contents o estàvem contents 
perquè cantàvem. Penso més 
aviat que  era per això. Quin 

Històries Nadalenques: “Per Nadal 
cada ovella al seu corral”
Joan Escales, Sacerdot, fill d’Enviny (Pallars Sobirà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ambient d’alegria... Contagia-
va i creava alegria entre tots. 
Desprès d’una estona de can-
tar, la mare portava panses 
i figues (torrons en aquells 
temps anaven escassos) i ho 
regàvem també amb vi de la 
toneta  del racó.
 I seguia la Missa del Gall 
a les 12 de la nit. Alguns anys 
amb un pam o dos de neu. En-
cara ressona el tric i trac dels 
soquets de fusta  per caminar 
sobre la neu. Per a mi la Mis-
sa no era una festa religiosa 
sinó una festa de poble on em  
trobava amb la família i els 
amics. Nadal no era només 
com una data concreta. Era 
molt més. L’ambient de Nadal 
impregnava totes les festes. 
El naixement de Jesús om-
plia el cor d’alegria i germa-
nor tots els racons del poble.                                                                                                                                           
I a esperar el Reis...Quin 
neguit!  Nosaltres els volíem 
veure. Els pares esperaven 
que ens adormíssim, però la 
són se n’havia pujat al cel. I 
ells esperaven i esperaven i 
quan estàvem ben adormits, 
llavors ells feien la feina. El 
dia següent tot eren rialles 
i felicitat. A tots ens havia 
tocat: A nosaltres i als pa-
res en veure’ns tan feliços.                                                                                                                                         
Que agraït t’estic, Jesús, per 
haver tingut el meu corral 
cada Nadal.  Gràcies.

 Aquells temps s’esperava 
un Redemptor que salvés al 
poble de l’esclavitud anunci-
at per Joan Baptista, creient 
que apareixeria amb un pa-
lau o temple, però va aparèi-
xer com més humil i pobre, 
volent unir-se amb els més 
desfavorits. El seu naixement 
va tenir repliques al nou astro 
de llum i relapses que venien 
a inundar la terra. El rei de 
l’univers va pronosticar que 
el món no seria igual i va en-
viar tres Mags, representant 
els tres continents tenint un 
gran impacte i van anar a 
adorar-lo.
 Els governants d’aquells 
moments també van sentir el 
fenomen de sentir-se pertor-

Nadal 2018
Francesc Torra i Cucurull
----------------------------------------------------------------------------------------------------

bats i intranquils, intentant 
Herodes fer-lo desaparèixer 
però sense resultats per ser 
intocable ja que hi havia un 
projecte Diví, sabent que era 
molt difícil arreglar el món, 
sabent que tenia que arris-
car-se per combatre el mal, 
molts han estat víctimes i al-
tres esclaus de virtuts, ja que 
és millor no ser esclau de la 
maldat.
 En la seva infància i jo-
ventut no se’n sap res, de 
segur que va prendre nota 
preferint estar al marge. Als 
trenta anys lliure de tot preju-
dici es dedica a la seva mis-
sió de comunicar-se amb la 
gent sense distincions amb 
manera clara i entesa i espi-

Moltes gràcies
Família de Robert Martínez
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 La família de Robert Mar-
tínez vol fer un agraïment 
públic, en nom seu i de la 
mateixa,  a  la Paeria  de Ba-
laguer, encapçalada pel seu 
paer en cap, el Sr Jordi Igna-
si Vidal i la resta de paers i 
paeres per la bona organitza-
ció de l’acte de nomenament 
de Fill Predilecte, així com 
també a tota la ciutadania 

per les mostres d’afecte re-
budes tant per tots els assis-
tents, d’aquí i de fóra, com 
per tots aquells que no varen 
poder assistir a l’acte però 
que li han fet arribar el seu 
escalf.
 Són d’aquells moments 
que sempre quedaran en la 
memòria. 
 Gràcies  Balaguer!

 Contràriament  al que 
es diu no hi ha Constituci-
ons Generacionals. En cap 
país d’un determinat equili-
bri, la seva no es toca gaire. 
La dels Estats Units, ja té  
dos-cents anys, i es afegint 
“Enmiendas” d’adaptació 
a cada moment necessari i 
oportú per ficar-la al dia.
 Aquí els polítics de torn, 
van ser en tots els casos 
ressenyats els culpables de 
comportar-se com les ca-
bres més boges del ramat. 
Fent enfonsar governs i aug-
mentant tensions i neguits. 
Avui amb els moderns sis-
temes de “comunicació”, 
les mentides partidistes i 
personals tenen un ampli 
reso, afegint confusió, desil-
lusió i pèrdua de credibili-
tat dels polítics que tenim. 
Si no n’hi ha prou amb un 
(Puigdemont), en tenim dos 
(Torra), i sense afonar gaire 
tres (Comin). Tres arrauxats 
que hem de pensar que no 
saben on portar-nos per fer-
nos més mal. Les poca-sol-
tades que surten dels seus 
cervells demanen que els 
dediquem un recolliment 
per pensar-hi.

ritual, per construir un món 
més humanitari d’igualtat i 
justícia.
 Era escoltat pel poble, 
escollint dotze alumnes 
ensenyant-los el seu pro-
grama que van ser el seu 
major reclòs. Junts amb el 
temps varen construir una 
doctrina de base salvadora 
havent passat més de dos 
mil anys i encara segueix 
viu, estant en els Evange-
lis, existint tants anys hi ha 
d’haver la creença de ser la 
veritat absoluta.
 Nadal és la llum que 
ens dóna vida i fe i esperan-
ça, sent el coneixement i el 
significat de la vida huma-
na.
 Desitgem bones i Glori-
oses festes Nadalenques a 
tots i que les celebrin amb 
plena salut i alegria. Bon 
Nadal i pròsper any 2019.
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 El Centre d’Interpre-
tació de l’Or del Segre 
de Balaguer organitza 
novament durant aquest 
festes de Nadal l’activi-
tat “Recerca d’Or en fa-
mília”.
 Una proposta única, 
emocionant i molt diver-
tida que convida els visi-
tants, tant grans com pe-
tits, a convertir-se durant 
una estona en autèntics 
buscadors d’or.
 L’activitat, que té 
una durada aproximada 
d’una hora, consta d’una 
visita guiada per l’espai 
expositiu, per conèixer 

Aquest Nadal torna la febre de 
l’or a la ciutat de Balaguer

Recerca d’or en família

la història de l’explota-
ció aurífera al riu Segre, 
seguit d’un taller de re-
cerca artesanal d’or a la 
zona dels safareigs. Al fi-
nalitzar tothom es podrà 
endur a casa totes les 
partícules d’or que trobi 
durant el taller.
 Aquesta activitat es 
podrà fer durant les va-
cances escolars de Na-
dal, els dies 22, 23, 27, 
28, 29 i 30 de desembre 
i els dies 3, 4 i 5 de gener 
en tres torns, a les 11 h, 
a les 12 h i a les 13 h. No 
es necessari fer reserva 
prèvia.

Alumnes de l’Escola Pia representaran 
els Pastorets aquest diumenge dia 23
 L’Escola Pia recupera 
l’obra de teatre “Els Pasto-
rets” per aquestes festes, 
concretament aquest diu-
menge dia 23, i es faran 
dos actuacions, a les 17 h 
i a les 19.30 h a la mateixa 
escola.
 Pares membres de 
l’AMPA de l’escola, es van 
posar d’acord en recuperar 
aquesta obra que anterior-
ment representaven cada 
Nadal els alumnes de vuitè 
d’EGB.
 Enguany, prop de 90 
alumnes, amb actors de 
totes les edats, pujaran a 
l’escenari per representar 
aquesta obra nadalenca, 
sota la direcció  de l’actor 
i director local, Esteve Biel.

 Els assajos van comen-
ça a principis del mes de 
novembre, i amb un temps 
record, els alumnes, mem-
bres de l’AMPA i pares 
s’han involucrat de valent 

perquè sigui una gran es-
trena.
 Les entrades es venen 
a la mateixa escola i la re-
captació es donarà a La 
Marató de TV3.

Assaig dels Pastorets a l’Escola Pia

Per Sant Esteve l’Orfeó Balaguerí oferirà 
el seu tradicional concert de Nadal

Orfeó Balaguerí

 El proper dia 26, Sant 
Esteve, a les 19.30 h, l’Orfeó 
Balaguerí celebrarà el tradi-
cional Concert de Nadal al 
Teatre Municipal.
 La primera part es can-
taran nadales a ritme de 
merengue, swing, pop-rock, 
juntament amb harmonioses 
cançons de Montsalvatge, 
Rutter i Asander. La segona 
part serà un conte, els som-
nis de l’Elena i el Petit Prín-
cep que ens faran retornar a 
la nostra infantesa.
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 Com és tradició, el 
grup de teatre La Sucre-
ra de Menàrguens, es-
trenarà el proper 25 de 
desembre, dia de Nadal, 
l’obra “Clarividència, 
S.A.”.
 L’obra és una comè-
dia amb trets esotèrics, 
intriga i suspens i està 
escrita per Marcel Tor-
rent i dirigida per Anna 

El dia de Nadal, el grup de teatre 
la Sucrera de Menàrguens
estrena l’obra “Clarividència SA”

Actors de l’obra

Maria Calvís. La sala 
Joan Baptista Xuriguera 
de Menàrguens, acollirà 
a les 7 de la tarda l’obra 
que interpretaran Mario-
na Raimat, quim Porcar, 
Sònia Cortada, Lorena 
González, Vanessa Mun-
só, Òscar Silva, Xavier 
Fernández, Ramon Batis-
ta, Manel Orpella, Vicent 
Casals i Roser Carner.

Les patgesses rebran a Ses Magestats els 
Reis d’Orient el proper 5 de gener 

 Un any  més en Melcior, 
Gaspar i Baltasar arribaran 
amb el Tren de la Pobla el 
dia 5 de gener a les 17.30 h 
a l’estació de trens.
 Les patgesses reials 
que han estat les encarre-
gades de rebre enguany a 
tots els nens i nenes que 
ho han desitjat a l’Oficina 
d’Orient situada a la plaça 
del Pou i que durant tot 
el mes de desembre han 
preparat i han organitzat 
els paquets i regals que 
han demanat molts dels 
infants,  ja ho tenen tot a 
punt per tal d’ajudar a Ses 
Majestats en aquesta nit 
màgica.

 Un cop a Balaguer, els 
Reis pujaran a les carros-
ses que els esperaran da-
vant l’estació de Trens i ini-
ciaran el recorregut cap a 
la plaça del Mercadal, com 
ja és habitual, recorrent 
el Passeig de l’Estació i el 
Pont Nou.
 Un cop al Mercadal, 
baixaran de les carrosses i 
aniran a peu cap a l’Ajun-
tament, on seran rebuts 

pel paer en cap, Jordi Igna-
si Vidal i sortiran al balcó 
del consistori per tal de fer 
els parlaments habituals.
 Cal destacar que en-
guany també i com a no-
vetat, les patgesses reials 
han designat un assessor 
reial , fill adoptiu de Bala-
guer, en Josep Vallverdú, 
per tal que expliqui als reis 
Mags com són els nens i 
nenes de Balaguer per fa-
cilitar-los la tasca, ja que 
cada cop Balaguer és més 
gran i és fa més difícil por-
tar tots els regals a les ne-
nes i els nens de la ciutat.
 Quan els Reis ja hagin 
sortit al balcó amb el paer 
en cap, baixaran al ves-
tíbul on tots els patges i 
patgesses de la comitiva 
esperaran amb els infants 
que desitgin portar la carta 
personalment i així poder 
saludar de molt a prop a 
Ses Magestats els Reis 
d’Orient.

Les patgesses reials

Ses Magestats Reis d’Orient

Ses Magestats Reis 
d’Orient arribaran a 
l’estació de trens a les 
17.30 h, rebuts per les 
patgesses
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------
PROFESSORA nati-
va dóna classes par-
ticulars amb llengua 
anglesa. Possibilitat 
de fer classes de con-
versa, en grups reduïts 
o bé en classes par-
ticulars. Informa’t ja, 
sobre els horaris dis-
ponibles  i sense cap 
compromís. No ho dei-
xis estar i activa el teu 
anglès! Raó telèfon: 
650422582.
-----------------------------------
REPASSOS de llen-
gua anglesa (Primària, 
ESO i Batxillerat). Raó 
telèfon: 698383277.
-----------------------------------
SOY CAROL, me es-
tablecí en Balaguer y 
quiero trabajar. Si ne-
cesitas que atienda a 
un adulto mayor o a tus 
hijos, no esperes más. 
Llámame: 643543229 
(disponibilidad a tiem-
po completa).
------------------------------------

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

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. Llo-
guer de magatzem al c/ 
Sant Pere Màrtir i pàr-
quing de línia al c/ No-
guera Pallaresa.  Raó:  
973447752-639920281.
------------------------------------

OPORTUNITAT venda 
de dos pàrquings al 
c/ Girona cantonada 
amb c/ Riu Corb. Raó 
telèfons: 973446011-
629725009.
-----------------------------------
PARCEL·LA EN VEN-
DA a Térmens. Pos-
sibilitat de fer-hi dos 
habitatges. La faça-
na dóna a dos car-
rers. Molt bon preu. 
Informa’t al telèfon: 
973450555.
-----------------------------------
VENDA  de torre a prop 
de Balaguer, en una 
tranquila urbanitza-
ció. Excel·lent situació, 
amb llar de foc, jardí i 
piscina. Demana preu 
sense compromís al 
telèfon: 973447760.
-----------------------------------
LLOGUER O VENTA 
de casa al c/ Sant 
Lluís. Possibilitat de 
lloguer amb opció a 
compra. Raó telèfon: 
973448409.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
ARTDEFENIX, perso-
nes de confiança i de 
casa. Buidem pisos, 
trasters, magatzems... 
No llencis res, recollim 
tot allò que no facis 
servir. També fem mu-
dances. T:  649232923.
-----------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges 
(totes les marques), àl-
bums de cromos, pos-
tals, fotos antigues, 
còmics, llibres antics, 
plomes estilogràfi-
ques, nines Nancy, 
escalextrix, coberte-
ries de plata, i també 
antiguitats. Telèfon:  
676803205.
------------------------------------
VENDA DE LLENYA 
(preguntar varietats). 
Repartiment a do-
micili. Raó telèfons: 
677559592-677559593 
(Miquel Garrofé).
------------------------------------

VENC trona (Inglesina). 
Plegable i regulable. 
Pràctica i en bon es-
tat. Preu: 60 €. Raó: 
658519371 (trucar a par-
tir de les 19 h).
-----------------------------------

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.
-------------------------------------
-------------------------------------
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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.
13.15 “  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
18.40 “ dis. i dium.
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35                              “                                          divendres
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.
06.30  ÀGER                                        dl. a dv.
07.20 “                                        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
06.45 dissabtes i diumenges 
07.15 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
15.00  de dilluns a divendres 
16.00 divendres
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 17/12/2018.

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 20 de desembre a les 8 de la tarda del 27 de desembre  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 27 de desembre a les 8 de la tarda del 3 de gener  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 de gener a les 8 de la tarda del 10 de gener  MARCH

** Els horaris de trens canvien constantment. Aconsellem confirmar horaris al 
web www.fgc.cat .Horaris de trens actualitzats el 17/12/18.

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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