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Sumari

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

En Portada
Cursa de la Dona

 Arriba la 8a edició de la Cursa de la Dona aquest 
diumenge 24 de novembre. Una cursa pionera a 
nivell provincial i que s’emmarca dins dels actes de 
la setmana contra la violència de gènere, i que s’ha 
convertit en l’activitat principal d’aquesta setmana 
reivindicativa.
 Dones, nenes, avies, mares i filles, i aquesta 
edició també homes, que podran participar acom-
panyant una dona; venceran els 5 km de recorregut 
urbà per asfalt i pels principals vials de Balaguer.
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# Creu Roja La Noguera inicia la XVI edició del projecte “Avis i Àvies solidaris”
La 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”

 # L’Esplai Gaspar de Portolà celebra els seus primers 10 anys de colònies
El passat 16 de novembre, l’esplai va obrir les seves portes per acollir les inscripcions número 10 a colònies

>>BALAGUER
# Balaguer se suma a l’11a edició del Gran Recapte d’aliments

Es fa una crida a la gent per fer de voluntaris i també en fer una donació 
de productes alimentaris aquest dijous i divendres

# Sis projectes en els primers pressupostos participatius de Balaguer
El pressupost participatiu compta amb una partida de 150.000 euros

>>COMARCA
# Os de Balaguer acull l’exposició de Sara Boldú

La videoartista Sara Boldú, ha recorregut l’activitat agrícola dels 
pagesos per enregistrar els diferents estadis (llaurar, segar, esporgar)

# Bellcaire d’Urgell celebra la 25a Nit de la Sardana
L’acte va començar amb el Sardajove, un espai per als dansaires més joves

>>ESPORTS
# Rosa Mari Carulla i Victor Pujuelo guanyadors de la Cursa del Sant Crist

S’arribava a la 39a edició, organitzada pels Runner’s Balaguer amb el 
suport de l’Ajuntament de Balaguer i puntuable per a la Lliga Ponent 

# El CEN Balaguer participa en la Lliga Catalana a Cervera
Van participar en la 2a jornada de les lligues Aleví i Infantil

>>OCI/CULTURA
# “El dissabte 7 de desembre Fira de Santa Llúcia a Balaguer 

Aquest mercat nadalenc que aplega vora 100 parades, esdevenint 
un circuit pels principals carrers del centre Històric

# La rambla de les Floristes al Teatre Municipal de Balaguer
El dia 22 continua el cicle de tardor/hivern passada la Festa Major

# Visita guiada al Museu dels alumnes del curs bàsic per la Normalització Lingüística
Els participants, d’orígens diversos com Colòmbia, Romania, Veneçuela, Senegal, Guinea, el Pakistan o el Brasil, 
valoren positivament la formació i poder fer activitats relacionades amb la llengua i la cultura fora de l’aula

# Exposició “L’empremta de la natura” al Monestir de les Avellanes
La sala capitular del Monestir de les Avellanes acull fins al 12 de gener, l’exposició de l’artista Carla de Ruiter

# El Sisvial Balaguer aconsegueix una victòria i una derrota en els últims partits
El Sisvial CB Balaguer aconseguia la quarta victòria consecutiva contra el CB. Solsona, un partit molt 
disputat al pavelló de Balaguer i sortia derrotat a la pista del líder, el CB Matadepera

# El Balaguer Piera Ecoceràmica suma dos victòries més en aquesta temporada
Confirmant així la seva posició a la classificació general com a líder destacat de la Divisió d’Honor Femenina
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Balaguer se suma a l’11a edició del Gran 
Recapte d’Aliments els dies 22 i 23
 Els propers dies 22 i 23 
de novembre arriba l’onze-
na edició del Gran Recapte 
d’Aliments. Una campanya, 
que consisteix en mobilitzar 
a la ciutadania per a que 
facin donació d’aliments 
bàsics en els punts de re-
collida participants, per tal 
de contribuir amb aliments 
als dèficits que pateixen 
les persones en situació de 
vulnerabilitat detectades 
pels serveis socials.
 La campanya del Gran 
Recapte es du a terme si-
multàniament pels quatre 
Bancs d’Aliments de Catalu-
nya. Els Bancs dels Aliments 
són organitzacions indepen-
dents i sense ànim de lucre, 
que tenen com a objectius 
principals lluitar contra el 
malbaratament recuperant 
excedents alimentaris aptes 
pel consum humà i lluitar 
contra la pobresa, fent arri-

bar els aliments recuperats, 
a persones en situació de 
precarietat alimentària del 
nostre entorn. Es demanen 
donacions fonamentalment 
de tres aliments bàsics de 
llarga durada: oli, conserves 
(peix i verdures) i llet.
 Els voluntaris són una 
part molt important, ja que 
a part de col·laborar en els 

dies de la recollida als esta-
bliments comercials adhe-
rits, també fan la posterior 
classificació dels aliments 
per poder repartir-los des-
prés.
 Es fa una crida a la gent 
per fer de voluntaris i també 
en fer una donació de pro-
ductes alimentaris aquest 
dijous i divendres.

 La passada setmana 
es van presentar a la Sala 
d’actes de la Paeria de 
Balaguer els sis projectes 
dins de la partida del 
pressupost participatiu, 
per decidir entre els 
ba laguer ins  en  què 
s’inverteix una part del 
pressupost municipal.
 Les sis propostes que 
es portaran a votació 
són :  la  revegetac ió 
de l’Avinguda Països 
C a t a l a n s  a m b  u n 
pressupost de 39 mil 
euros; l’adequació de la 
vorera del pavelló Molí 
de l’Esquerrà amb 59 
mil euros; el projecte 
d’adequació i millora 
del parc infantil annex 
del col·legi Mont-roig 
amb vora 72 mil euros; 
la substitució de les 
cistelles de bàsquet del 
pavelló 1r d’octubre amb 
44 mil euros; la retirada 
de la pantalla visual i 
instal·lació de zones 
d’ombra a les piscines del 

Sis projectes en els primers 
pressupostos participatius de 
la Paeria de Balaguer

Urna a Lapallavacara

Secà amb 10 mil euros i la 
senyalització urbana amb 
30,5 mil euros.
 El passat dimecres 13 
de novembre, es va fer 
la presentació i sessió 
informativa dels objectius 
i fases del procés, així 
com les propostes que es 
presenten per aquest any 
i la manera de votar.
 L e s  d i f e r e n t s 
propostes es podran votar 
del 14 al 21 de novembre, 
tots els empadronats 
a Balaguer, majors de 
16 anys podran escollir 
f ins  a  3  p ropostes , 
presencialment amb una 
butlleta física o bé en línia 
a través de l’APP “bústia 
ciutadana”o a través 
de la web femlanostra.
balaguer.cat
 E l  p r e s s u p o s t 
participatiu compta amb 
una partida de 150.000 
euros .  E ls  resul tats 
es  fa ran  públ ics  e l 
proper  dilluns dia 25 de 
novembre.

Gran Recapte d’Aliments aquest divendres i dissabte

La festa major de Balaguer amb
nombrosos actes per a totes les edats

 Balaguer va celebrar 
una intensa festa major 
en honor al seu Patró Sant 
Crist els passats 8, 9 i 10 de 
novembre, amb gran nom-
bre d’actes per a totes les 
edats, des de la tradicional 

Festes del Sant Crist 2019

ofrena floral al Sant Crist 
per part dels escolars de 
la ciutat, la gent gran i del 
CF Balaguer i l’esmorzar 
popular del divendres.
 Les ballades de gegants, 
capgrossos i l’Harpia, així 

com el Campionat de Co-
lles Sardanistes de la Terra 
Ferma el diumenge, amb 32 
colles participants.
 La música a l’envelat del 
pavelló Inpacsa, amb con-
certs i balls d’orquestres, 
així com els balaguerins 
Rehenes, Doctor Prats i La 
Orquestra Mondragón entre 
altres.
 El teatre va collir dos 
espectacles de caire fami-
liar i els esdeveniments 
esportius també van omplir 
el cap de setmana, com la 
tradicional Cursa del Sant 
Crist del dissabte tarda.
 Les firetes durant tots 
els dies i els focs artificials 
del diumenge a la nit per 
clausurar els actes de la 
festa major.
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L’Obra Social “la Caixa” col·labora amb 
6.000 euros en ajudes amb Càritas
 El passat 22 d’octubre 
Josep Casanova director 
voluntari de Càritas d’Urgell, 
convidava un cop més a 
CaixaBank a col·laborar en 
el projecte social i laboral 
que es du a terme des de 
Càritas d’Urgell.
 Gràcies a aquestes aju-
des al 2018 des del “Centre 
Sant Domènec” de Balaguer 
es van arribar a oferir ajudes 
a 273 llars que van ser ateses 
dintre del programa d’Acolli-
da i Acompanyament, 64 
infants van poder participar 
en el programa de Reforç 
Educatiu i Reforç d’Estiu, es 
va donar ajuda per material 
escolar a 117 nens i nenes i 
el Servei d’Ajuts Socials va 

poder dur a terme 478 ajuts 
i 190 persones van participar 
en activitats formatives del 
Programa Laboral.
 Aquest any Josep Casa-

nova i Jordi Porta Director 
de l’àrea de negoci de Cai-
xabank a la Noguera-Piri-
neus, han signat una ajuda 
de 6.000 euros.

 C r e u  Ro j a  d e  l a 
Noguera inicia la XVI 
edició del seu projecte 
‘Avis i Àvies solidaris’ i 
inicia la campanya “Cap 
nen sense joguina”.
 La iniciativa, nascuda a 
la comarca, pretén activar 
i potenciar la presència 
social de les persones 
que viuen en residències 
geriàtriques i aconseguir 
f inançament  per  la 
campanya de reis, “cap 
nen sense joguina”. En 
la iniciativa hi participen 
totes les residències de la 
comarca i la Creu Roja de 
la Noguera.
 El projecte es basa 
en la venda de diferents 
ob jectes  ar tesanals 
elaborats pels avis i 
àvies de les residències 
geriàtriques. La venta es 
realitza o bé en mercats 
o bé dies puntuals en 
diversos municipis de la 
comarca amb els quals ho 
pactem anteriorment.
 A m b  a q u e s t a 

Creu Roja La Noguera inicia la 
XVI edició del projecte “Avis i 
Àvies solidaris”

Projecte Avis i àvies solidaris

iniciativa, les residències 
i Creu Roja volen difondre 
un doble missatge, la 
idea que les persones 
grans encara són molt 
vàlides per col·laborar 
activament en la societat 
sempre que es faciliti 
l ’accés als recursos 
i es proposin activitats 
adequades i sensibilitzar 
envers aquella població 
que viu en risc de pobresa 
o pobresa extrema i 
que de vegades passen 
desapercebuts.
 De setembre a no-
vembre, els residents, 
que col·laboren voluntà-
riament en aquesta ini-
ciativa, han treballat en 
els productes artesanals 
que seran venuts arreu 
del territori, el 27 novem-
bre al mercat setmanal 
de Ponts, el 30 novembre 
faran parada a Balaguer 
davant del Mercadona, el 
2 de desembre a Bellcaire 
i el 4 de desembre a Me-
nàrguens.

Conveni La Caixa i Càritas d’Urgell

Curs d’informàtica per a joves d’ètnia 
gitana des del Consell Comarcal

 El Servei d’Atenció Soci-
ocultural al Poble Gitano dels 
Serveis Socials del Consell 

Participants al curs

Comarcal de la Noguera ha 
organitzat un curs de forma-
ció en informàtica de 20 ho-

res adreçat a joves d’aquest 
col·lectiu, en el qual 17 nois i 
noies d’entre 14 i 21 anys am-
pliaran les seves capacitats 
digitals. Amb aquesta activi-
tat es pretén reforçar un àm-
bit competencial important 
per evitar l’abandonament 
dels estudis obligatoris i al-
hora fomentar la continuïtat 
cap a estudis superiors d’un 
col·lectiu de joves que tradi-
cionalment no hi ha accedit.
 Ja fa un any que aquest 
Servei treballa conjunta-
ment amb la comunitat 
gitana de la Noguera per 
detectar-ne les necessitats i 
dissenyar actuacions.
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 El  passat mes de 
setembre, l’Anna París 
de la Carnisseria Paris de 
Balaguer, va participar a 
la Meat Attraction 2019, 
Fira Internacional del 
Sector Carni de Madrid, 
que en col·laboració amb 
Educarne, el Centre de 
Formació, Innovació i 
Desenvolupament en el 
sector carni, va  dedicar 
per primera vegada una 
jornada completa a la 
celebració del Dia del 
Carnisser i Xarcuter. A 
l’espai Factoria Xeff de 
la fira i davant de més 
de 200 professionals del 
sector, l’Anna París va 
impartir una masterclass 
d ’ e l a b o r a t s  c a r n i s 
innovadors, presentacions 
atractives i saboroses 
q u e  d e s t a q u e n  p e r 
l’originalitat i la varietat 
de carns i ingredients, 

La Carnisseria Paris fa una
masterclass a la Meat Atraction 
de Madrid i a Imeat de Cornellà

com el Llonzat Fantasia, 
les Campanes de Nadal 
i el Yin Yang, elaborades 
totes “amb coherència i 
buscant l’harmonia entre 
els sabors”, en paraules 
de la mestra artesana 
balaguerina.
 Els dies 6 i 7 d’octubre 
va participar a la segona 
edició de la fira IMEAT 
a Cornellà, dedicada 
al comerç detallista de 
carn i xarcuteria, amb 
3 tallers d’elaboració 
càrnia artesanal, en els 
quals va explicar com, 
amb producte de màxima 
qualitat i de proximitat, 
es pot oferir als clients 
elaboracions innovadores 
i presentacions acurades 
que permeten millorar la 
imatge de la carnisseria, 
a m p l i a r  l ’ o f e r t a  d e 
productes i treure més 
rendibilitat al negoci. 

L’Esplai Gaspar de Portolà celebra els 
seus primers 10 anys de colònies 

 El passat dissabte 16 de 
novembre, l’esplai Gaspar 
de Portolà va obrir les seves 
portes per acollir les inscrip-
cions número 10 a colònies; 
una activitat que cada any 
omple d’il·lusió i d’educa-

Inscripcions per les properes colònies

ció en el lleure a desenes 
d’infants, joves, monitors i 
monitores en algun entorn 
de muntanya.
 L’any 2011, l’esplai Gas-
par de Portolà tornava a 
fer colònies per primera 

vegada. Des d’aleshores, 
any rere any, la llista d’ad-
mesos s’omple tant com la 
casa permet; fins arribar als 
nostres dies, fins arribar al 
seu aniversari: l’estiu 2020 
se celebren deu anys de co-
lònies. L’equip de quaranta-
quatre monitors i monitores 
ja treballa ben fort, des del 
voluntariat, per gaudir d’un 
curs d’aniversari ple d’acti-
vitats i sorpreses.
 Jocs, valors, tallers, 
somriures, dinàmiques, 
rutes, abraçades, vetllades, 
amistat, excursions i tot ple-
gat, envoltats de muntanya 
i natura.
 Més informació de les 
activitats d’aniversari, al 
bloc: http://ce-gaspardepor-
tola.blogspot.com/    

El Casal Cívic acull l’exposició “Buits 
plens” fins el proper 29 de novembre
 L’Àrea de Serveis Soci-
als del Consell Comarcal 
de la Noguera i el Servei 
de Suport al Dol de Ponent 
han organitzat l’exposició 
de fotografies “Buits plens. 
Com omplir el buit d’una 
pèrdua”, del dilluns 11 de 
novembre al divendres 29 
de novembre, al Casal Cívic 
de Balaguer.
 La mostra recull 30 foto-
grafies seleccionades entre 
totes les que es van presen-
tar al concurs fotogràfic 
que va organitzar el Servei 
de Suport al Dol de Ponent 
amb l’objectiu de donar visi-
bilitat als processos de dol i 
normalitzar-lo. Les imatges 
que s’hi poden veure estan 
pensades, doncs, per ajudar 
a comprendre, interioritzar i 
reflexionar sobre el procés 
de dol. 
 Complementaran la 
mostra dos xerrades sobre 

els processos de mort i dol 
per ajudar-nos trencar el 
tabú i permetre’ns, com a 
societat, parlar-ne oberta-
ment i fer-ne una reflexió 
serena i conscient.
 La primera xerrada va 
coincidir amb la inaugura-
ció de l’exposició el dilluns 
11 de novembre, a càrrec 
de Montse Robles, res-

ponsable assistencial del 
Servei de Suport al dol de 
Ponent. La segona es farà 
com a cloenda  de la mos-
tra el divendres 29 de no-
vembre a les 16.00 hores, 
i serà a càrrec de Begoña 
Giménez, coordinadora del 
Servei de Suport al Dol de 
Ponent i especialista en 
acompanyament al dol.

Foto de l’exposició

Masterclass a la Meat Attraction de Madrid
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 T o r r o n s  i  M e l 
Alemany va presentar 
a la Llotja de Lleida, les 
Caixes Regal Art i Torró 
de col·lecció amb valor 
social. Aquest any se’n 
presenten 4 models amb 
il·lustracions inspirades 
en les abelles elaborades 
p e r  p e r s o n e s  a m b 
discapacitat de les quatre 
entitats lleidatanes que 
treballen per la marca: 
Ilersis Shalom, La Torxa, 
Fundació Aspros i l’Estel.
 A l e m a n y  h a 
promogut el concurs 
“Art Cru Alemany” en 
el marc del qual tots els 
artistes de cada entitat 
han presentat una obra. 
D’entre totes elles se 
n’ha escollit una de cada 
centre, que és la que 
s’ha estampat a la caixa 
d’art que aquest any 
com a novetat a banda 
de contenir torró també 
introdueix la mel. 
 Els autors que han 
resultat guanyadors de 

Alemany presenta les noves 
caixes d’Art i Torró de col·lecció 
amb valor social

les quatre il·lustracions 
són: Silvia Tribulietx 
(Ilersis Shalom), Da-
vid Padilla (Fundació 
Aspros), Jèssica Vidal 
(L’Estel) i Josep Giralt 
(La Torxa), que van rebre 
el premi de mans del ge-
rent de Torrons i Mel Ale-
many, Ferran Alemany. 
 L’acte va consistir en 
un tast de torró i una ac-
tuació musical del can-
tautor balaguerí Joan 
Blau, que va dedicar als 
assistents la cançó ‘Ulls 
de mel i de torró’ del seu 
darrer disc, la Clau.
 L’acte s’emmarca 
en el projecte l’Univers 
Alemany que resumeix 
els valors de la marca: 
‘Art, Cultura, Humani-
tat’ i que es tradueix 
en l’aposta per l’art per 
promocionar el propi 
territori, el Montsec amb 
una aposta per la cul-
tura i la no robotització 
i la humanització dels 
processos de producció. 
De fet Alemany ocupa 
diàriament 60 persones 
de quatre centres espe-
cials de treball del Tercer 
Sector de les Terres de 
Lleida, que s’afegeixen 
a les 25 persones que 
treballen al seu obrador 
situat a la població d’Os 
de Balaguer.

Os de Balaguer acull l’exposició de Sara 
Boldú “Els artistes van amb tractor”

 Os de Balaguer va inau-
gurar aquest diumenge 17 
de novembre l’exposició “Els 
artistes van amb tractor” de 
la videoartista Sara Boldú. 
Aquesta exposició fotogràfi-
ca mostra com l’acció huma-

Inauguració de l’exposició

na, a través de l’agricultura, 
dibuixa el paisatge talment 
com una obra d’art.
 La videoartista Sara Boldú 
(Les Borges Blanques, 
1977), ha recorregut l’acti-
vitat agrícola de diversos 

pagesos per enregistrar els 
diferents estadis (llaurar, se-
gar, esporgar, collir, veremar, 
etc.) i cultius (pera, poma, 
préssec, vinya, ordi, olives, 
ametlles, etc.). Aquest ho-
menatge a la pagesia i a la 
terra, aterra a Os de Bala-
guer després de passar pel 
Centre de la Cultura de l’Oli 
de La Granadella, al Niu Es-
pai Artístic Contemporani 
de Barcelona, l’Espai Macià 
i la Cafeteria Slàvia de Les 
Borges Blanques.
 L’Associació de comerci-
ants i empresaris de “Les 
Aspres del Montsec” ha fet 
possible la realització de 
l’exposició al poble, que es 
podrà visitar a l’Ermita de 
Sant Antoni d’Os de Bala-
guer fins el 21 de desembre.

Bellcaire d’Urgell va ser l’escenari de la 
celebració de la 25a Nit de la Sardana 
 El passat dissabte 16 de 
novembre, Bellcaire d’Urgell 
va acollir la 25a Nit de la 
Sardana, una de les cites 
més importants del calendari 
d’activitats de la Federació 
Sardanista de les Comarques 
de Lleida, que enguany arriba 
als seus 25 anys. La Nit de la 
Sardana reuneix a tots els 
sectors en una nit que pretén 
ser l’aparador de la dansa 
catalana a la demarcació de 
Lleida.
 L’acte va començar amb 
el Sardajove, un espai per als 
dansaires més joves on hi va 
participar el col·legi Bonavis-
ta de Bellcaire. El Sextet de 
Cobla, una formació musical 
composta per músics de dife-
rents cobles, van fer un taller 
d’acostament als instruments 
de cobla i un conte musicat.
 Seguidament es va fer 
l’acte de lliurament dels pre-
mis i reconeixements del 45è 

Campionat de Colles Sarda-
nistes de la Terra Ferma.
 A l’inici del sopar es van 
lliurar els Premis Rotllana 
i Sardalleida. Després una 
Gimcana lliure, una ballada 
de sardanes i danses tradici-
onals i altres activitats, amb la 
música del Sextet de Cobla. 
Enguany el premi el va rebre 
Arnau Tordera, compositor, 

guitarrista i cantant del grup 
de música “Obeses”. Aquest 
premi s’atorga a persones o 
entitats vinculades o no di-
rectament al món sardanista 
però que, amb les seves acti-
vitats quotidianes, col·laboren 
a difondre i normalitzar la sar-
dana, i alhora, contribueixen 
a projectar el món sardanista 
fora del seu àmbit d’actuació.

Arnau Tordera, premi Rotllana 2019

Guanyadors dels premis i representants de les entitats

Les il·lustracions de 
les caixes d’enguany 
estan fetes per
persones amb
discapacitat que
treballen a l’empresa
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L’Institut Dental La Noguera imparteix 
tallers de salut bucodental a la gent gran
 L’Institut Dental de la 
Noguera i l’Àrea de ser-
veis Social del Consell 
Comarcal de la Noguera 
imparteixen tallers de salut 
bucodental als casals i les 
associacions de gent gran 
de la comarca de la No-
guera. El primer es va fer 
a Algerri, el dia 13 de no-
vembre, i s’hi va parlar de 
patologies com les càries, 
la sequedat de boca o ma-
lalties que poden afectar la 
salut bucodental. També es 
recorda la bona tècnica del 
raspallat i la freqüència, i 
s’explica l’evolució de la 
medicina en implantologia 

i pròtesis dentals. Aquests 
tallers s’imparteixen des 
de fa 5 anys a les escoles 

de la Noguera, on han tin-
gut una molt bona valora-
ció.

 El dia 6 de novembre 
l’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de 
la Noguera va presentar 
el resultat de l’estudi de 
les entitats i associacions 
de la comarca que ha fet 
amb l’eina Panoràmic de 
l’Observatori del Tercer 
Sector. 
 En l’estudi, que es va fer 
entre el novembre del 2018 
i el maig del 2019, hi han 
participat un total de 159 
entitats, de les 175 actives 
que hi ha comptabilitzades 
a la Noguera, amb la 
participació del 90% del 
total d’organitzacions 
arrelades a la comarca, fet 
que ha permès obtenir una 
fotografia molt completa 
del teixit associatiu de la 
Noguera.
 A grans trets, els prin-
cipals àmbits d’actuació 

El Punt de Voluntariat dels 
Serveis Socials de la Noguera 
presenta l’informe Panoràmic

Presentació projecte

de les entitats de la Nogue-
ra són la cultura, l’acció 
social i l’esport; la forma 
jurídica que més predomi-
na és l’associació amb el 
95%, 7 de cada 10 entitats 
tenen entre 3 i 30 persones 
implicades en el dia a dia; 
1 de cada 4 compta amb 
projectes de voluntariat; 
en les juntes les dones re-
presenten el 46% i en la 
presidència el 37%, i el vo-
lum d’ingressos no supera 
els 5.500 euros anuals.
 Van participar en la 
presentació Marc Viñas,  
subdirector general de Co-
operació Social i Voluntari-
at de la Generalitat; Araceli 
Crespo,  responsable del 
PFAVC i Assessorament 
al Món Local i Administra-
cions Públiques, i Montse 
Fernández, de l’Observato-
ri del Tercer Sector.

Taller a Algerri

23a Fira d’Àger el proper diumenge 8 
de desembre amb varies activitats

 El proper diumenge 8 
de desembre es celebrarà 
a Àger la 23a Fira, amb una 
gran programació cultural 
que començarà el diven-
dres abans així com també 
una nova mostra d’antics 
oficis el mateix dia de la 
Fira.
 Una fira que aporta 
molts visitants a la pobla-
ció noguerenca i que ofe-
reix tradició i cultura un 
any més, amb activitats 
prèvies.

Fira d’Àger
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 A finals d’octubre es va 
dur a terme el 3r English 
Day de La Noguera a la 
població d’Os de Balaguer. 
Van participar-hi 390 
alumnes i 45 mestres, 
repartits un dia els de CM 
i un altre els de CS, de les 
ZERs El Jonc (Camarasa, 
Ràpita i Menàrguens), 
El Montsec (Gerb, Os de 
B., Avellanes, Tartareu i 
Àger), El Romaní (Cubells, 
Vilanova de M., Montgai i 
La Sentiu) i Serra Llarga 
(Castelló de F., Algerri i 
Ivars de N.), i les escoles 
Àlber (Albesa), Bonavista 
(Bellcaire), Alfred Potrony 
(Térmens) i Salvador 
Espriu (Vallfogona de B.).
 A q u e s t  d i a  p l e 
d’activitats, amb l’anglès 
com a llengua vehicular, 
va estar organitzat i 
coordinat pels mestres 
d’anglès d’aquestes 
escoles amb l’objectiu 
d’oferir al seu alumnat 
una manera diferent i 
engrescadora d’estar en 
contacte amb aquesta 

Algunes escoles de la Noguera 
van celebrar el 3r English Day a 
la comarca el passat octubre

llengua estrangera, fora de 
les aules. 
 Durant el matí dels 
dos dies, es va fer al local 
social una sessió de 
l’obra de teatre “Aladdin”, 
representada per actors 
nadius, de la companyia 
IPA Product ions.  E l 
Consell Comarcal de La 
Noguera va subvencionar 
una part del cost de l’obra.
 Després de dinar tots 
junts a la zona esportiva, 
van iniciar-se els jocs de 
tarda: grups d’alumnes 
barrejats de diferents 
escoles van participar 
en la “Genial Genie’s 
Gymkhana” , amb l’eix 
temàtic de les aventures 
de l’Aladdin. Diversos 
Aladdins repartits en 
controls per tot Os de B. 
van obligar l’alumnat a 
passar unes proves de jocs, 
de vocabulari relacionat, 
d’històries...
 Aquesta jornada “in 
English” és la tercera que 
es duu a terme a nivell 
d’escoles rurals de la 
comarca, essent molt 
positiva, tant a nivell 
d’incrementar el contacte 
amb la llengua anglesa, 
com de germanor entre 
alumnes de la comarca i 
descoberta de diferents 
pobles (l’any passat es va 
celebrar a Montgai).

Visita guiada al Museu dels alumnes del 
curs bàsic per la Normalització Lingüística

 El dijous 14 de novembre 
els alumnes del curs de nivell 
bàsic que el Consorci per a 
la Normalització Lingüística 
està duent a terme a Balaguer 
van gaudir d’una visita guiada 
al Museu de Balaguer. Durant 

Visita la Museu de la Noguera

la visita van conèixer la histò-
ria i els orígens de la ciutat a 
partir de les explicacions de 
la guia. La setmana anterior, 
amb motiu de la Festa Major 
del Sant Crist, van sortir de 
l’aula per veure els gegants 

de Balaguer, després de co-
nèixer-los durant la classe. 
 Tots els participants, d’orí-
gens ben diversos com Co-
lòmbia, Romania, Veneçuela, 
Senegal, Guinea, el Pakistan 
o el Brasil, valoren molt positi-
vament la formació i poder fer 
activitats relacionades amb 
la llengua i la cultura fora de 
l’aula. La majoria també han 
expressat el seu interès per 
continuar amb l’aprenentatge 
de la llengua.

Exposició “l’empremta de la natura” al 
Monestir de les Avellanes 
 La sala capitular del 
Monestir de les Avellanes 
acull fins al 12 de gener, 
l’exposició “L’empremta de 
la Natura” de l’artista d’Al-
menar, Carla de Ruiter, amb 
la col·laboració del Centre 
Ocupacional La Torxa de 
Lleida.   
 Amb aquesta exposi-
ció Carla de Ruiter pretén 
mostrar que a través de 
l’artesania, es pot expres-
sar i transmetre emocions 
i sentiments, i a la vegada 
el treball artesanal pot es-
devenir una activitat tera-
pèutica, amb la qual podem 
experimentar la calma i la 
tranquil·litat. L’artista posa 
en pràctica aquests dos as-
pectes a través de la tècnica 
de l’estampació botànica 
sobre tela, realitzada per 
un grup de persones amb 
discapacitat psíquica del 
centre La Torxa de Lleida.

 Carla de Ruiter és ho-
landesa d’origen, i des de 
fa trenta anys viu a Alme-
nar. Des de molt jove s’ha 
especialitzat en les activi-
tats tèxtils artesanes. Poc a 
poc ha anat dirigint el seu 
treball artesanal cap a l’ac-
tivitat terapèutica i artísti-
ca, de manera que aplica 
tècniques d’artesania tèx-

tils en l’educació especial 
i en persones amb disca-
pacitats. Les obres que 
formen l’exposició s’han 
realitzat a partir d’elements 
naturals de la plana de Llei-
da.
 L’exposició finalitzarà 
amb un taller d’introducció 
a l’estampació botànica, 
obert a tothom.

Mostra de l’exposició

3r English Day de la comarca

Aquesta jornada és la 
tercera edició que es 
fa entre algunes
escoles de la comarca 
de la Noguera

Els alumnes van tenir 
una visita guiada al
Museu i uns dies abans 
van poder veure els
gegants de la ciutat
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Cal Blasiet
Nom: Cal Blasiet
Població: Albesa/Balaguer
Plat preferit: Fricandó de vedella
Lloc on menjar: A casa amb la família
Contacte: blasiet@gmail.com

 Cal Blasiet, empresa fundada el 2012, som 
una petita explotació agrícola i ramadera.
 Als camps cultivem els cereals, per a des-
prés poder fer el pinso amb què alimentem 
les nostres vedelles.
 Per a la marca Noguerament Bo hem triat 
l’essència de molts anys treballant amb ve-
dells. Aquests animals s’han criat en ramat, 
pasturant lliures per la muntanya, amb les se-
ves mares i s’han acabat de criar a la Nogue-
ra amb els boníssims farratges i cereals de la 
nostra plana que nosaltres mateixos cultivem 
i conreem.
 Actualment comercialitzem la carn en 
dos petites agrobotigues/obradors, una situ-
ada al carrer Major, 9 de Balaguer, i l’altra al 
carrer dels Països Catalans, 6 d’Albesa. Dar-
rerament hem iniciat una nova línia de plats 
cuinats.
 Per a més informació podeu trucar al 973 
186 344 (Albesa), o al 973 445 648 (Balaguer).

Per conèixer les receptes de
Noguerament Bo, connecta’t a                                                          

www.nogueramentbo.cat

Formatgeria de Clua
Nom: Formatgeria de Clua
Població: Clua de Meià/Artesa de Segre
Plat preferit: Endívies amb cendrat, nous i panses 
amb una mica de mel
Lloc on menjar: El nostre petit espai de tast amb 
vistes als espadats i amb els voltors d’acom-
panyants és el nostre millor escenari
Contacte: formatgeriadeclua@gmail.com

 Som una petita formatgeria situada a la 
falda del Montsec a la Clua de Meià (Artesa de 
Segre). D’entre els vilatans de la Clua nova van 
sorgir emprenedors que feien formatges des 
de l’any 1979 ajudats amb la lectura de llibres 
que en parlaven i acomboiats amablement per 
molts pagesos i pageses, gent experta a fer-ne 
de casolans. Produïm formatge amb llet crua de 
cabra i iogurt, el ramat està a menys d’un km i 
és de gestió familiar. A Formatgeria de Clua hem 
aconseguit fites de prestigi importants i obtin-
gut diversos guardons, entre els quals les meda-
lles d’or a Alimentària 86 de Barcelona i a la Fira 
del formatge artesà de Lladó. Els nostres format-
ges són: Suau de Clua, Cendrat i Montsec. Fem 
visites guiades a la formatgeria i degustació de 
formatges. A més a més, durant la primavera i 
l’estiu també fem visita guiada amb sopar.

FRUCTUMcat
Nom: FRUCTUMcat
Població: Gerb
Plat preferit: Mongetes del ganxet amb orella i morro 
de porc
Lloc on menjar: A l’aire lliure, amb bona compa-
nyia
Contacte: www.fructumcat.com

 FRUCTUMcat és el projecte de Montse 
Mangues Tarroja, enginyera de l’edificació, 
que es va incorporar com a jove agriculto-
ra l’any 2015. El projecte va néixer quan vaig 
decidir tornar als meus orígens, les terres de 
Lleida, després d’estudiar i treballar durant 
vuit anys a la ciutat de Barcelona. Formo part 
d’una família d’agricultors de quatre generaci-
ons gràcies al suport dels quals ha sigut pos-
sible aquest projecte.
 La filosofia de FRUCTUMcat és realitzar 
una agricultura sostenible, amb criteris de 
producció integrada i mantenint també els 
costums o tradicions de l’agricultura dels 
avantpassats. Tots els productes que oferim 
són de collita pròpia, elaborats de manera ar-
tesanal i 100% naturals, sense conservants ni 
colorants i amb el segell de venda de proximi-
tat.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Un escriptor famós 
descobreix que el llibre 
més venut del dia de Sant 
Jordi és la seva autobio-
grafia, unes pàgines que 
presenten un retrat de la 
seva persona ple de racons 
foscos: infidelitat, violèn-
cia masclista, allunyament 
domiciliari i, fins i tot, un 
assassinat. Però ell no l’ha 
escrit, tot i que el seu nom 
apareix a la coberta. Qui 
l’ha suplantat? Per què?
 Jordi Cabré ens pro-
posa un joc de miralls que 
enfronta un escriptor d’èxit 
amb una vida personal 
anodina amb el seu reflex: 
algú capaç de saltar-se les 
normes, de seduir el perill, 
de córrer riscos per tro-
bar-se a si mateix. Un camí 
que transita entre Barcelo-
na i Cadaqués.
 La història és una refle-
xió sobre la identitat veri-
table i sobre el fet de teixir 
mentides per seduir algú. 
Una novel·la dins d’una 
novel·la que ens parla de 
la identitat, de qui som, de 
qui volem ser, de com ens 
veuen els altres i de com 
volem que ens vegin. Una 
història que tracta de la por 
a aprofundir en el nostre jo 
més íntim i que aquest jo 
es faci públic.
 Guanyadora del Premi 
Sant Jordi.

 Aquesta novel·la 
d’intriga, té dues trames 
entrellaçades. Per una 
banda, el pare Moragues, 
director d’una escola reli-
giosa de Balaguer, apareix 
assassinat en una roton-
da als afores de Lleida, en 
una zona habitual de pros-
titució. Al mateix temps, 
l’arribada a Montllop, 
un petit poble de la Vall 
Fosca d’una descendent 
de la Vella Rugalla, una 
bruixa condemnada cinc 
vegades a la forca durant 
el segle XVI, coincideix 
amb l’aparició d’animals 
morts, nens que emma-
lalteixen misteriosament i 
altres fenòmens estranys. 
Els encarregats de totes 
dues investigacions, se-
ran el sergent Salvador 
Rull, l’agent Núria Riu i 
el caporal Coscubiela de 
la Unitat d’Investigació 
dels Mossos d’Esquadra 
de Balaguer  que hauran 
de fer front a dos casos 
que posaran a prova les 
seves conviccions mentre 
es qüestionen també les 
seves vides. Purgatori és 
una novel·la negra rural, 
ambientada entre Bala-
guer, Lleida i la Vall Fosca, 
farcida de creences medi-
evals
 Guanyadora del X Pre-
mi Crims de Tinta.
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Digues un desig
Autor: Jordi Cabré
Gènere: Novel·la

 El món marí és un 
tema que atrau tant per 
a nens com per a adults, 
per tots els secrets que 
s’amaguen en el fons 
de la mar i que desco-
neixem. Aquest no és 
un llibre com els altres! 
Entre les seves pàgines 
no trobareu descripcions 
extenses i complicades, 
plenes de paraules llar-
gues i incomprensibles. 
Aquí entendreu totes les 
dades científiques sobre 
les profunditats marines 
amb una simple ullada, 
gràcies a una tècnica co-
neguda com infografia. 
Els secrets i els misteris 
de les profunditats del 
mar estan explicats amb 
molta claredat i en po-
ques paraules.
 Els textos breus 
s’acompanyen de gràfics 
i belles il·lustracions a 
color que us ajudaran a 
entendre tots els enigmes 
del fons del mar. Les imat-
ges que hi ha al llarg de 
tot el llibre, així com els 
mapes on se situen a la 
perfecció totes les mars 
i oceans, perquè els més 
petits aprenguin on es-
tan, així com el glossari 
final de les paraules més 
destacades del llibre del 
vocabulari de paraules re-
lacionades amb el mar.

Purgatori
Autor: David Marín
Gènere: Novel·la intriga

Exploradors de l’oceà
Autor: Sabrina Weiss
Gènere: Infantil (+8)

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

Indesinenter

Camí de bast

La foto dels meus ulls ha pres la imatge
del temps aquell estrany quan la misèria
clamava des d’un mar d’iniquitats.
Esquives subtileses,
escrites a ple sòl i a les parets, 
me’n donen la raó.
Les fulles tardorals baixant dels arbres,
fan joc amb el malt temps
i un trist llegat antic
que encara ens importuna.
Amb l’ombra planejant per tot arreu,
reviuen l’antigor i els despropòsits.
No volen cap camí.
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 “Ficcions, l’aventura 
de crear històries” és un 
concurs de creació literària 
per a joves que aquest curs 
arriba a la seva dotzena 
edició. L’any passat hi 
van participar més de 
3.800 estudiants de segon 
cicle d’ESO, Batxillerat i 
CFGM de Catalunya, Illes 
Balears i País Valencià. 
Des de l’1 d’octubre de 
2019 i fins al 3 de febrer 
del 2020, els estudiants 
que vulguin participar es 
poden registrar a través 
del web www.ficcions.cat.
 L’objectiu del concurs 
és impulsar la creació 
literària i el treball en 
equip dels estudiants de 
Secundària i Batxillerat 
amb inquietuds literàries 
i  culturals.  Ficcions 
vol continuar creixent 
i consolidar-se com el 
concurs de creació en 
l lengua catalana de 
referència per als joves. 
Més de 300 instituts hi 
van participar en la darrera 
edició.

En marxa la 12a Edició del
Concurs Literari “Ficcions,
l’aventura de crear històries”

 E l  c o n c u r s  e s 
desenvolupa a través del 
web www.ficcions.cat, un 
punt de trobada on, a més 
de publicar-hi les seves 
històries, els participants 
podran trobar-hi notícies, 
entrevistes i enllaços 
d’interès.
 La pujada del primer 
cap í to l  de  Ficc ions 
començarà el 8 de gener de 
2020 i el concurs s’acabarà 
el 24 de març, data límit 
per entregar el tercer 
capítol. El jurat, format 
per persones vinculades 
al món de la literatura 
i l’educació, valorarà la 
qualitat i l’originalitat de 
les històries.
 Els primers premis 
s e r a n  u n  i P h o n e  o 
una Play Station per a 
cada membre del grup 
guanyador, mentre que 
el segon premi serà un 
Smartphone. Els premis 
territorials per a les millors 
històries de cada zona 
guanyaran un Smartphone 
o uns auriculars sense 
fils. També es premiaran 
als professors/es més 
motivadors/es de cada 
territori (País Valencià, 
Illes Balears i Catalunya) 
amb una estada de 2 dies 
per a 2 persones amb 
sopars i/o esmorzars 
inclosos.

Exposició al Museu “Crònica de la
República. La Balaguer de Teresa Pàmies”

 En l’any del centenari de 
Teresa Pàmies (1919 – 2012) 
la ciutat de Balaguer li ret ho-
menatge a través de diferents 
activitats vinculades a la seva 
vida i a la seva obra. 
El passat 8 de novembre, 

Una de les fotos de l’exposició

dins els actes de la Festa 
Major s’inaugurà al Museu 
de la Noguera una exposició 
que recull els records de la 
ciutat de Balaguer que s’es-
campen per la majoria de les 
seves obres.

Teresa Pàmies visqué a la 
ciutat fins a l’esclat de la 
Guerra Civil Espanyola al 
1936 quan es traslladà a Bar-
celona on va créixer en el seu 
activisme polític i feminista  
com a membre destacada 
de les Joventuts Socialistes 
Unificades de Catalunya i 
dirigent de l’Assemblea Na-
cional de la Dona Jove.
 A partir dels textos de 
l’autora i amb imatges dels 
fons de l’Arxiu Comarcal 
de la Noguera i del mateix 
Museu de la Noguera l’ex-
posició posa  paisatges als 
relats que ens descriuen la 
Balaguer republicana i que 
traslladaran al visitant a la 
intensa vida que s’hi desen-
volupà durant els anys vint i 
trenta del segle passat.

Es presenta el mata-segells i el segell 
turístic de la Basílica del Sant Crist
 Aquest passat dissabte 
16 de novembre a les 12 h es 
va presentar a la Sala d’Actes 
de la Paeria de Balaguer, el 
mata-segells turístic de la 
basílica del Sant Crist de 
Balaguer. La iniciativa de 
la creació del mata-segells 
turístic ha estat a càrrec del 
Club Filatèlic i Numismàtic 
de Lleida conjuntament amb 
el balaguerí Joan Solé Mo-
lins, membre del Club, qui 
l’ha dissenyat, per atendre 
les peticions dels veïns de 
la localitat, els filatèlics i els 
turistes que desitgin estam-
par-lo a les seves trameses 
postals.
 Amb el mata-segells, s’ha 
presentat també un sobre 
commemoratiu de la basíli-
ca del Sant Crist, amb una 
tirada de 300 sobres al preu 
de 5 €. També es podrà posar 
el mata-segells de la basílica 
del Sant Crist a qualsevol 

sobre o postal en blanc que 
porti el ciutadà a Correos. 
Des del dilluns 18 que es pot 
trobar a l’oficina de Correus 
de Balaguer.
 L’acte va comptar amb la 
presència del secretari del 
Club Filatèlic de Lleida, el 
Sr. Josep Manel Serrano , el 
responsable de comunicació 
de Correos a Catalunya i An-

dorra, el Sr. Antonio Aguilar 
i el paer en cap de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal.
 També es van poder veu-
re altres mata-segells, com 
el de la coronació de la co-
patrona de Balaguer, Mare 
de Déu del Miracle i el 50è 
aniversari de l’arribada a la 
Pobla de segur amb la línia 
Lleida- la Pobla.

Sobre commemoratiu

Concurs literari Ficcions

L’objectiu d’aquest 
concurs és impulsar 
la creació literària i el 
treball en equip entre 
els estudiants
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Dos derrotes consecutives deixen el
CF Balaguer al setè lloc de la classificació
 Primera derrota a casa 
davant d’un Solsona que 
da deixar el partit senten-
ciat a la primera part mos-
trant-se molt superior. Va 
dominar clarament el cen-
tre del camp i als minuts 21 
i 33 va fer dos gols produc-
te del seu domini.
 A la segona part el Ba-
laguer va intentar estirar-se  
i guanyar en profunditat, i 
gràcies a una assistència 
d’Estrada Marc Sànchez 
feia el definitiu 1-2.
 Al Camp del Balafia el 
Balaguer també va perdre 
pel resultat de 2-0 tot i fer 
un bon partit.

 El Balafia va tenir la 
sort d’aprofitar les seves 
oportunitats i van resoldre 

el partit amb relativa como-
ditat amb gols de Lozano al 
36’ i de Badia al 58’.

 La Cursa del Sant Crist 
de Balaguer, una de les 
proves més veteranes del 
panorama atlètic lleidatà, 
celebrada el passat 9 
de novembre, va tenir 
uns guanyadors també 
clàssics: Víctor Puyuelo 
i  Rosamar i  Caru l la 
imposant-se a la prova 
llarga, en una jornada que 
va aplegar prop de 300 
corredors i que també va 
celebrar una caminada 
popular.
 Enguany s’arribava 
a la 39a edició, una cita 
organitzada pels Runner’s 
Balaguer amb el suport de 
l’Ajuntament de Balaguer 
i puntuable per a la Lliga 
Ponent en les seves dos 
distàncies, 5 i 10 km. El 
triomf en la categoria 
masculina va ser per  Víctor 
Puyuelo (CA Oroel Jaca) 

Rosamari Carulla i Víctor 
Puyuelo guanyadors de la 39a 
edició de la Cursa del Sant Crist 

Sortida de la cursa

amb un temps de 33.34, 
pel davant de Xavi García 
(FACVAC/Ronhill Team), i 
de Bernat Barnés (Pedala.
cat).
 En dones, la més 
ràpida va estar la gran 
dominadora de les darreres 
curses, Rosamari Carulla 
(Logiesport La Guineu) 
amb un crono de 39.59, 
seguida d’Elisa Lladós 
(Clos Pons Thai Runners) 
i de Montse Magallón.
 Pel que fa als 5 km, 
en homes es va imposar 
Raúl Barrios (Run Gim43), 
seguit de dos representants 
dels Xafatolls: Josep 
Ramon Sanahuja i Genís 
Alías. En dones, Antonia 
Argilés (Clos Pons Thai 
Runners), pel davant de 
dos corredores de l’equip 
Esports Truga: Laura 
Pallejà i Cecilia Coromina.

Foto del partit contra el Balafia

El CEN Balaguer participa en la 2a
jornada de la lliga catalana a Cervera

 Nedadors del CEN Ba-
laguer van participar en la 
2a jornada de les lligues 
Catalanes Aleví, Infantil i 
del Trofeu Absolut realitza-
des a Cervera.
Destaquem els 8 podis 
Alevins (Arnau Pifarré 1r 
en els 400 lliures i 200 es-
quena i 2n en els 50 braça, 
Jordi Suñé 3r en els 400 
lliures, 200 esquena i 50 
braça, Joel Farré 3r en els 
200 esquena i Elia Sanmar-
tín 3a en els 200 esquena).

Alguns dels participants a la jornada
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El Sisvial CB Balaguer aconsegueix una
victòria i una derrota en els últims partits

 El Sisvial CB Balaguer 
aconseguia la quarta vic-
tòria consecutiva contra el 
CB. Solsona, un partit molt 
disputat al pavelló de Bala-
guer, el passat 9 de novem-
bre.
 El partit va estar molt 
igualat des de l’inici, 11-8 a 
la fi del 1r quart i 28-32 a la 
mitja part. En aquests dos 
períodes inicials, el Bala-
guer estava poc encertat 
de cara a cistella, i els vi-
sitants vivien de les sego-
nes oportunitats gràcies al 
rebot ofensiu.
A la represa el Balaguer 
va fer un pas endavant, 
i aconseguia remuntar i 
agafar un avantatge de 6 
punts al marcador, 53-47 a 
la fi del 3r quart. Semblava 
que el partit es posava de 
cara als locals.  
 Però només començar 
l’últim quart, un parcial 
de 0-6 tornava a igualar el 
matx 53-53, un partit que 
es preveia que seria igua-
lat fins al final. El Balaguer 
va aprofitar que el rival 
acumulava tècniques per 
decisions arbitrals, i amb 
un parcial 18-3 sentenciava 

un Solsona que va acabar 
amb les seves aspiracions 
per optar a aconseguir la 
victòria, deixant el marca-
dor a 71-56.
 Aquest passat diumen-
ge dia 17, el Balaguer es 
desplaçava a la pista del 
líder, el CB Matadepera. El 
partit va començar bé pels 
Balaguerins 6-11 en els pri-
mers minuts, però poc a 
poc els locals, aprofitant la 
seva potència física dona-
va el tomb al marcador i es 
posava per davant, 17-11 a 
la fi del 1r quart.
 El segon quart va ser 
molt igualat, 19-17, on els 
balaguerins amb una gran 
defensa paraven els conti-
nus atacs dels locals, que 
tan sols vivien de segones 
oportunitats gràcies al re-
bot ofensiu, arribant a la 
mitja part amb el resultat 
de 36-28.
 Les defenses es van 

imposar al 3r quart, 11-9, 
on el Balaguer, tot i fer un 
gran treball al darrera, veia 
com anaven passant ocasi-
ons clares de cistella i s’es-
capaven punts juntament 
amb els errors en els tirs 
lliures (14 tirs lliures fallats 
en tot el partit).
 L’últim quart decidiria 
el matx, on els locals van 
arribar a posar-se 17 punts 
per sobre al marcador, 
però el Balaguer no estava 
disposat a que el bon partit 
realitzat quedés tapat per 
un marcador exagerat, i no 
va abaixar els braços re-
cuperant el desavantatge 
i deixant el marcador final 
en un 67-55.
 La pròxima jornada  el 
Sisvial CB Balaguer, entre-
nat per Francesc Almira,  
jugarà a casa dissabte al 
pavelló 1r d’Octubre, con-
tra el C.E. Sferic de Terras-
sa, el 9è classificat. 

 El Balaguer Piera 
Ecoceràmica segueix 
sumant victòries aquesta 
temporada i ja en porta 
8 en els 8 encontres 
disputats.
 Els passats dies 9 i 
10 de novembre, jugaven 
per terres gallegues, 
on s’emportarien dues 
victòries més, confirmant 
així la seva posició a la 
classificació general com 
a líder destacat de la 
Divisió d’Honor Femenina.
 El dissabte, a Cangas, 
les balaguerines es van 
imposar a l’Autoescuela 
Cinania per 2 a 4. Natalya 
Prosvirnina va superar a 
Silvia Alvarez per 1 a 3, i 
a la paraguaiana Lucero 
Arami Ovelar per 0 a 3. 
Anna Biscarri va cedir 
davant la xilena per 3 a 0, 
i davant Laura Rodriguez 

El Balaguer Piera Ecoceràmica 
suma dos victòries més en 
aquesta temporada

Balaguer Piera Ecoceràmica i Autoescuela Cinania

per un ajustat 3 a 2, mentre 
que Svetlana Bakhtina va 
guanyar a Laura Rodriguez 
i a Silvia Álvarez pel mateix 
resultat de 0 a 3. 
 E l  d i u m e n g e ,  a 
Vigo, les balaguerines 
es van imposar a l’Illas 
Cies per un nou 2 a 4. 
Natalya Prosvirnina es va 
imposar a la russa Viktoriia 
Lebedeva per 1 a 3, i a 
Luisa Pintos també per 1 
a 3. Anna Biscarri va cedir 
els seus dos punts davant 
Luisa Pintos per 3 a 0, i 
davant Natalia Fernández 
per un nou i ajustat 3 a 
2, mentre que Svetlana 
Bakhtina va superar a 
Natalia Fernández per 0 a 
3 i a Vicroriia Lebedeva per 
1 a 3.
 Les  balaguer ines 
s’enfrontaran aquests 
diumenge al Torrelavega.

Victòria a casa contra el CB Solsona

Una derrota contra el 
líder on els balaguerins 
van lluitar per no
decantar el resultat cap 
al rival
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Les noies del Cudós Consultors CB
Balaguer guanyen dos partits seguits

 El passat 11 de novem-
bre, en la setena jornada 
de lliga, el Balaguer bus-
cava retrobar-se amb les 
bones sensacions que li 
havien mancat els darrers 
partits.
 Les visitants es van 
proposar marcar el ritme 
del partit d’inici, i ja ben 
aviat s’escapaven en el 
marcador, 11-20 al final 
del primer període. En el 
segon la tònica va seguir 
igual, i les grana anaven al 
descans amb un còmode 
23-40.
 Lluny de rendir-se, el 
filial del BF Viladecans va 
plantejar una defensa acti-
va i agressiva que va posar 
en problemes a les bala-
guerines, erràtiques i pre-
cipitades en ocasions, que 
veien com el Viladecans es 
posava a 8 punts al marca-
dor. Però des d’aleshores, 
el Balaguer va retrobar el 
bon joc i recuperava l’avan-
tatja. En el darrer quart, les 
grana van fer gala de la 
seva millor versió i finalit-
zaven el matx amb un clar 
46-76, una victòria impor-

tant que deixava l’equip 
amb bones sensacions per 
rebre al següent rival.
 Pel que fa al partit 
d’aquest últim cap de set-
mana, jugaven la vuitena 
jornada de lliga, al Pavelló 
1r d’Octubre, on el Bala-
guer s’enfrontava amb un 
rival que ocupava la part 
alta de la classificació, el 
CB Samà Vilanova.
 Les locals van sortir 
molt endollades, i així ho 
va mostrar un parcial d’ini-
ci de 7-1, malgrat aquest 
bon inici, les Vilanovines 
van ajustar el seu nivell de 
joc contra un Balaguer que 
es mostrava passiu davant 
aquest canvi, i que va veu-
re com s’arribava amb un 
ajustat 20-20 al marcador 
al descans.
 A la represa el Bala-
guer va mostrar el seu 

millor joc, un atac fluid, 
amb ritme i una defensa 
molt sòlida que permeté 
a les de la Noguera esca-
par-se de fins a 16 punts 
en el marcador, uns tret-
ze minuts brillants. Però 
a manca de sis minuts el 
Balaguer va relaxar-se, 
amb una defensa passiva 
i un atac menys intens, va 
veure com el Samà retalla-
va distàncies, i veure fins i 
tot perillar el partit quan a 
falta de menys d’un minut 
les visitants van anotar dos 
triples consecutius que les 
posava a un punt del partit. 
Malgrat tot, la victòria es 
va acabar quedant a casa.
 Les balaguerines ja 
pensen en el següent par-
tit a la complicada pista 
del Sant Nicolau, un rival 
en ratxa que es manté amb 
les mateixes victòries que 
les grana.
 Aquestes últimes vic-
tòries consecutives per 
les balaguerines han estat 
una dosi d’ànims essent 
sisenes a la classificació 
amb cinc victòries i tres 
derrotes.

 U n  a n y  m é s  e s 
celebrarà la Gimcana 
Maratoniana pels escolar 
del 1r Cicle de Primària, 
el proper divendres 29 de 
novembre a partir de les 9 
h del mati.
 Una  ac t i v i ta t  on 
l’objectiu principal és 

El proper 29 de novembre
Gimcana Maratoniana

Gimcana Maratoniana

conscienciar als escolars 
de practicar exercici físic 
i activitat física, així com 
tenir uns hàbits de vida i 
alimentaris saludables.
 Jocs  i  esport  en 
aquesta activitat que està 
inlcosa dins el Pla local de 
Dinàmica Educativa.

Victòria contra el BF Viladecans

Victòria a casa contra el CB Samà Vilanova

Les balaguerines van 
sisenes en la
classificació amb cinc 
partits guanyats i tres de 
perduts

Les balaguerines jugaran 
el proper partit contra el 
Sant Nicolau, un equip 
que porta les mateixes 
victòries



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



18 >> B A L A G U E R

L’Estel prepara una acte de clausura pel 
proper dimarts dia 3 de desembre
 L’Associació i el Club 
Esportiu L’Estel conviden a 
tota la ciutadania a l’acte 
de clausura de la celebra-
ció dels aniversaris de l’As-
sociació i el Club Esportiu, 
el proper dimarts 3 de de-
sembre a la plaça del Mor-
ter.
 L’acte consistirà en una 
performance sorpresa  a 
partir de les 11 h del mati. 
Es demana als assistents 
que portin una peça de co-
lor taronja, que és el color 
que els representa.
 El dia 3, és el Dia Inter-
nacional de les Persones 
amb Discapacitat, una jor-
nada per donar visibilitat 

al col·lectiu i reivindicar els 
drets d’inclusió social i la-
boral recollits en la Conven-
ció sobre els Drets de les 

Persones amb Discapaci-
tat. La festa cloenda tindrà 
música d’ambient i l’actua-
ció del grup BatukaPum.

 Durant l’any el casal 
Lapallavacara organitza 
diferents tallers i cursos 
de temàtiques diverses 
i  encarat per a públics 
diferents.
 El passat divendres 
15 de novembre, hi havia 
una xarrada a càrrec de 
Carlos Garcia, sota el 
títol ‘Aprenent a invertir. 
El meravellós món dels 
fons d’inversió’, amb un 
gran nombre d’assistents 
que van poder escoltar i 
prendre nota de consells 
d’estalvi i una manera 
d’inversió correcta i 
segura.
 Dissabte  e l  grup 
Bandelpal va organitzar 
un taller de percussió 
per aprendre a tocar 
diferents instruments de 
percussió, a un públic 
major de 16 anys, que 
no calia que tingués 
coneixements previs i 
tampoc calia portar cap 
instrument.
 Pe r  a l t r a  b a n d a , 

Lapallavacara organitza
diferents activitats durant els 
mesos de novembre i desembre

Casal Lapallavacara

aquest dissabte dia 23, 
a partir de les 17.30 h, 
un taller de defensa 
personal femení, on es 
donaran coneixements 
per utilitzar diferents 
tècniques per guanyar 
seguretat i confiança en 
una mateixa. El taller és 
gratuït i anirà a càrrec de 
Sempreviva La Noguera.
 Ja de cara a les festes 
de Nadal, el divendres 
29 de novembre, a partir 
de les 20 h del vespre, 
Planet Flor s’encarregarà 
de fer  una tal ler  de 
decoració nadalenca als 
participants que tinguin 
ganes d’aprendre a fer 
una composició floral 
nadalenca per decorar 
a q u e s t e s  f e s t e s .  E l 
taller val cinc euros i ja 
inclou el material que es 
necessitarà.
 Les inscripcions es 
poden fer des del web 
de l’ajuntament www.
balaguer.cat, a través 
d’un formulari.

Cartell de l’acte

La Biblioteca ens porta un espectacle 
familiar a càrrec de Marcel Gros

 El proper dimecres 27 
de novembre a les 18 h, la 

Marcel Gros

sala d’actes del casal cívic 
acollirà l’espectacle familiar 

“Brossa de prop” a càrrec 
de Marcel Gros, activitat or-
ganitzada per la Biblioteca 
Margarida de Montferrat.
 Aquest espectacle com-
memora el centenari del nai-
xement del poeta, dramaturg 
i artista visual Joan Brossa, 
un creador multidisciplina-
ri que va transcendir com a 
poeta, dramaturg i artista i 
que també va treballar en 
el terreny de la prosa, el ci-
nema, el teatre, la música, 
la màgia, les arts escèni-
ques i les arts plàstiques 
i el popular clown Marcel 
Gros es suma als actes en 
record del poeta.
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Eleccions
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Doncs ja veieu hem 
anat a votar sense massa 
esforç i cap patiment. I el 
que va resultar va ser un 
poti –poti, que ens sem-
blava no portaria enlloc. I 
plash i Xas !!!, al cap d’unes 
hores, un dia escàs, el Sr. 
Sànchez i l’Iglesias senyor 
també, es donen la mà vint 
vegades i les seves rialles 
passaran a la posterioritat, 
en la història que es vulgui 
escriure.  Que bé...no.?. Un 
i l’altre, en poc un (3) i en 
alguns més l’altre (7), no 
han aconseguit l’espera’t 
i desitjat, han perdut roba 
(escons). I com sempre el 
que no es consola es per-

què no vol. Ni un  i ni l’altre 
cal que es preocupin de qui 
els feia córrer (Ciutadans) i 
que somiava amb les estre-
lles. Ha fotut una morrada 
que el seu “quefe” molt 
dignament ha plegat. M’ha 
fet recordar un proper pas-
sat amb la nostra alcaldia, 
perdo Paeria.
 El Sr. Ribera tindrà 
temps per recordar totes 
les errades que amb poc 
temps ha fet. Una d’elles, 
la de no fer cap cas als 
consells donats pels seus 
mateixos. Que sense tanta 
ambició i amb els peus a 
terra el van intentar frenar 
en el seu excés de con-

fiança i ambició, que els 
feia contradictoris amb els 
principis defensats com a 
molt propis. Més enllà ja hi 
son el PP i Vox . Tampoc va 
agradar al seu electorat, el 
continuat canvi de to, que 
amb el seu balanceig re-
cordava els trens de l’anti-
ga RENFE.
 En aquest aspecte, 
allunyat una mica el perill 
d’una unió de tots els dre-
tans i conservadors-llibe-
rals, sembla sols faltar pe-
titeses que pugin donar un 
govern fort i durader. Així 
sigui. Jo no hi crec. Sinó 
s’està disposat a pagar 
els preus senyalats, i tots 
amb preus molt elevats i 
no solament en euros. I 
fins d’aquests ens falten 
molts milions, i sempre 
m’ha semblat que els dits 

progressistes, (sempre de 
tendència esquerrana), 
se’n obliden.
 Avui,  l’economia dins 
la Comunitat Europea la 
regeix Europa per enten-
dre’ns, i aquesta no para 
de dir que Espanya ha de 
baixar de manera signifi-
cativa el Dèficit Públic, que 
ascendeix a 25000 milions 
d’euros, i el mantingui amb 
un ferreny control. Avui 
cada espanyol deu 25700 
d’euros. Quasi 5000 euros 
més que fa sis anys. 
 Si es probable que el 
PSOE governi amb Po-
demos, i es decideixen 
a fer una política radical 
d’esquerres, d’aquestes 
de molt espectacle, molts 
diners gastats oficialment 
i que no arriben enlloc, 
tindrem un problema sem-

blant al que vam tenir amb 
el Zapatero però.... molt 
més gros.
 No caldria dir, que el PP 
no pregoni que ells baixari-
en els impostos, perquè 
això, senzillament no es 
possible. Tot el que veiem 
no es culpa de la Política 
sinó dels polítics que la 
fan. Anteposen els interes-
sos dels partits i els seus 
propis als del poble que 
diuen volen servir.
 Però llegint a Santa 
Teresa (la de Avila) ens 
podem sentir reconfortats 
fent-li cas, quan diu,” Nada 
te espante, nada te turbe, 
que todo se pasa y, con pa-
ciència todo se alcanza”.

------------------------------------------
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El dissabte 7 de desembre Balaguer
acollirà la Fira Mercat de Santa Llúcia

 Des de la regidoria de 
fires i festes de la Paeria 
de Balaguer, ja estan ulti-
mant els detalls de la pro-
pera Fira Mercat de Santa 
Llúcia, del proper dissabte 
7 de desembre, una de les 
fires amb més història i 
tradició de la ciutat.
 Aquest mercat nada-
lenc que aplega vora 100 
parades, esdevenint un cir-
cuit pels principals carrers 
del centre Històric: el car-
rer d’Avall, la plaça de Sant 
Jaume, el carrer de l’Es-
cala, plaça del Pou, carrer 
Major i porxos de la plaça 

del Mercadal que enllacen 
els dos carrers més comer-
cials del Centre Històric.
 Les parades són diver-
ses i s’hi pot trobar des de 
complements, bijuteria, 
regals, ornaments , arbres 
i flors de Nadal, soques ... 
fins a diferents productes 
gastronòmics de proximi-
tat com torrons, cava, em-

botis, melmelades ... per tal 
d’anar preparant aquestes 
festes tan especials.
 Com activitats paral-
leles a les parades pels 
diversos carrers del centre 
històric, també es podrà 
gaudir de la mostra d’avi-
ram a la plaça del Pou, la 
cantada de nadales per 
part dels alumnes de l’Es-
cola Municipal de Música 
i també la visita de les Pat-
geses d’Orient que l’any 
passat van estrenar oficina 
i que van aprofitar el dia de 
Santa Llúcia per visitar els 
nens i nenes de Balaguer i 
comarca i que aquests els 
poguessin fer arribar les 
seves cartes als Reis Mags 
d’Orient.
 Una fira molt tradici-
onal, que dóna el tret de 
sortida a les festes nada-
lenques de Balaguer i co-
marca.

 Arriba la 8a edició 
de la Cursa de la Dona 
aquest diumenge 24 de 
novembre. Una cursa 
pionera a nivell provincial 
i que s’emmarca dins 
dels actes de la setmana 
contra la violència de gè-
nere, i que s’ha convertit 
en l’activitat principal 
d’aquesta setmana rei-
vindicativa.
 Dones, nenes, avies, 
mares i filles, i aques-
ta edició també homes, 
que podran participar 
acompanyant una dona; 
venceran els 5 km de 
recorregut urbà per asfalt 
i pels principals vials de 
Balaguer, amb la voluntat 
de compartir una gran 
diada i que es caracte-
ritza per la magnitud de 
marge de participació, en 
qualsevol de les modali-

Diumenge 24 de novembre 
Balaguer celebrarà la 8a edició 
de la Cursa de la Dona

Cursa de la Dona 2018

tats que es vulgui a peu, 
caminant, fent jogging, 
marxa o corrent.
 També i com en d’al-
tres edicions, nombrar la 
participativa flashmob a 
càrrec de les dancers del 
Club Rítmica Balaguer, i 
una sessió d’stretching 
just al finalitzar la prova 
per recuperar sensacions 
i també la voluntat de 
crear un llaç gegant al 
mig de la plaça amb totes 
i tots els participants de 
la diada.
 La sortida es farà a 
les 11 h des de la Plaça 
Mercadal. El preu per ins-
cripció és de 3 euros i es 
podran fer fins el dijous 
21 de novembre, a les 
oficines de la regidoria 
d’esports, ubicades a la 
piscina coberta de dilluns 
a divendres.

Fira de Santa Llúcia de l’any passat

Aquesta fira amb una 
gran tradició a la nostra 
ciutat dóna el tret de 
sortida a les festes
nadalenques

Santa Llúcia
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Presentació del llibre “Avi, et trauré 
d’aquí” divendres 22 de novembre
 Aquest divendres 22 de 
novembre, a la sala Maria 
Rúbies del Consell Comar-
cal, es farà la presentació 
del llibre “Avi, et trauré 
d’aquí”, de Joan Pinyol, au-
tor del llibre, que parla so-
bre la lluita per desenterrar 
la memòria republicana del 
Vall de los Caídos.
 Joan Pinyol, llicenciat 
en Filologia catalana i ca-
tedràtic d’ensenyament se-
cundari, presentarà aques-
ta obra, fruit de la promesa 
que l’autor va fer a Joan 
Colom, l’avi que no va co-
nèixer, un republicà exhu-
mat d’una fossa comuna 
de Lleida per la dictadura i 

traslladat al Valle de los Ca-
ídos sense el permís de la 
família.
 La presentació és or-

ganitzada per l’Associació 
Batalla del Segre amb la 
col·laboració de el Consell 
Comarcal de la Noguera.

 El Teatre Municipal de 
Balaguer continua el cicle 
de tardor/hivern passada la 
Festa Major.
 D ivendres  22  de 
novembre,  e l  teatre 
presentarà l’obra de Josep 
Maria de Segarra, “La 
rambla de les floristes” 
a partir de  les 20.30 h, 
sota la direcció d’Emili 
Baldellou. L’Antònia, la 
florista, veu desfilar cada 
dia alegries i penes per la 
Rambla on té la parada. 
Els personatges que la 
visiten són propers a 
tots nosaltres perquè la 
Rambla és la passarel·la 
de la vida. Una obra en 
vers que la modernitat no 
ha aconseguit marcir.
 U n  a l t r e  t i p u s 
d’espectacle, el proper 1 
de desembre a les 18 h, de 
la mà d’albert Pla, l’obra 

La Rambla de les floristes
al Teatre Municipal de
Balaguer aquest divendres 22

“Miedo” d’Albert Pla

“Miedo”. El cantautor 
ens proposa un viatge 
íntim i molt personal que 
arrenca en la infantesa, 
va fins a més enllà de la 
sepultura i recorre les 
sensacions, les emocions 
i els sentiments que ens 
produeix la por o el Miedo. 
Aquest espectacle té com 
a protagonista aquell 
fantasma que viu en la 
nostra ment alimentat 
pels nostres pensaments: 
“Canta, canta, no dejes 
de cantar / Si dejas de 
cantar te morirás”. I és 
que, a l’escenari, es fa 
una repassada irònica a 
les pors de sempre, als 
temors més habituals, 
amb parades en la por 
a un mateix, en aquells 
f a n t a s m e s  q u e  e n s 
assetgen, en el terror a la 
mort.

Presentació

Els dies 22 i 23 de novembre nova cita 
amb el Banc de Sang a Balaguer

 Aquest divendres i dis-
sabte, 22 i 23 de novembre, 
el Banc de Sang i Teixits de 
l’Hospital Arnau de Vila-
nova de Lleida amb la col-
laboració de l’Associació 
de Donants de Sang de la 
Noguera, ha organitzat una 
nova campanya per donar 
sang.
 Les donacions es po-
dran fer a la sala d’exposi-
cions de la Paeria, diven-
dres de 17 a 21 h i dissabte 
de 10 a 14 h .

Donació de sang a la sala d’exposicions de la Paeria
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
A CAMARASA es ven 
terreny a peu de carre-
tera. Rústic, amb reg, 
dos parcel·les (aprox. 
10.000 m2 cada una). 
Raó telèfons per in-
formació: 973446011-
629725009.
------------------------------------
ES TRASPASSA ca-
feter ia  a l  Passeig 
de l’Estació, per no 
poder atendre. Raó: 
650604581.
-----------------------------------
ES VEN local acabat 
de 33m2, al c/ Moli 
del Comte, 39 de Ba-
laguer. Raó telèfons: 
973446011-629725009.
-----------------------------------
VENC PIS zona de 
Cappont, amb 4 habi-
tacions, bany complert 
i aseo. Particular. Raó: 
678912701.
-----------------------------------------

ES LLOGA habitació 
amb pis compartit a Bar-
celona. Bona situació. 
Amb parada de metro i 
bus. Raó: 630018750.
-----------------------------------------
OCASIÓ, pis en venda, 
zona del CAP, cuina, 
menjador, 1 bany, 2 
hab. Raó: 973450555.
-----------------------------------
ES VEN pàrking tancat 
al c/ Bellcaire (Bala-
guer) de 13 m2 (capa-
citat per cotxe i moto). 
Raó: 637901443.
-----------------------------------

TREBALL
------------------------------------
S’OFEREIX noia amb 
titulació per cuidar 
gent gran, neteges de 
la llar o fer acompa-
nyaments hospitalaris. 
Horaris de tarda. Raó: 
667267215.
-----------------------------------

SE OFRECE mujer 
para hacer limpieza en 
casas, comunidades o 
escaleras. También ta-
reas de planchar. Dis-
ponibilidad de horario. 
Solo en Balaguer. Con 
experiencia y referen-
cias. Razón telefono: 
631657319.
----------------------------------- 
REPASSOS d’anglès. 
Cursos des de Primà-
ria, ESO i Batxillerat. 
Raó: 698383277. In-
forma’t dels horaris i 
grups sense compro-
mís!
-----------------------------------
MASAJISTA PROFE-
SIONAL. Ofrezco téc-
nicas de relajación, 
drenaje linfático, te-
rapéutico, antiestrés, 
faciales y estéticos. 
Solo zona de Balaguer. 
Información teléfono: 
631657319.
------------------------------------

VARIS
------------------------------------
SEÑOR JUBILADO 
busca habitación de 
alquiler en Balaguer 
o en alrededores. 
Persona responsable 
y deportista. Razón: 
646214205.
-----------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges 
de totes les marques, 
joies d’or, àlbums de 
cromos, postals, fotos 
antigues, còmics, lli-
bres antics, programes 
de cine, plomes estilo-
gràfiques, nines Nancy, 
escalextric, coberteries 
de plata i antiguitats. 
Raó: 676803205.
----------------------------------

VENC Thermomix 31 
per adquisició del nou 
model. En perfecte es-
tat de funcionament. 
Dotada de tots els 
complements d’ús, 
bossa de transport i 
també llibre de recep-
tes. Raó: 659 343364.
----------------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, 
adreceu-vos a les nos-
tre oficines del c/ Sant 
Lluís, 36-38 entresol 
de Balaguer, per te-
lèfon al 973448273 o 
bé per la nostra web: 
www.grocdigital.com
-----------------------------------
----------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 443 320
CONSELL COMARCAL                  973 448 933
BOMBERS                                         973 445 080
CAP II                           973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES          902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL                973 450 408
A MEDICS                                           973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.                 973 448 113
CREU ROJA                                       973 445 795
RENFE                                                                 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 
DISPENSARI MÈDIC                           973 181 181
--------------------------------------------------------------------------
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

M. JOSÉ MAS LACRUZ 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 (7) 20.07
19.46 (3) 20.53
19.21 (7) 20.28
21.46 (6) 22.53

(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
19.40                               “                                                    dg.
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.
07.30 “ dl. a db.
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.
15.15 “ dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ dl. a dv. + dg.
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35                              “                                          divendres
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.
16.35           “ divendres
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.
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 “                                        dissabte
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
14.25 “                                        dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. feiners
12.00                      ALBESA                              disbt mercat

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
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
16.00 divendres
16.15 de dilluns a dissabte
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 
web: www.alsa.es . Actualitzat el 24/10/2019.

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS
PRESSUPOST

De les 8 de la tarda del 14 de novembre a les 8 de la tarda del 21 de novembre  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 de novembre a les 8 de la tarda del 28 de novembre  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de novembre a les 8 de la tarda del 5 de desembre  MARCH

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 24/10/2019.

VENC Thermomix 31,

en perfecte estat de funcionament.
Tots els complements d’ús, bossa transport 

i llibre de receptes.

Raó: 659 34 33 64.

PIS A CAPPONT,

Venta de pis, amb 4
habitacions, bany
complert i aseo.

Zona de Cappont.
Particular.

Raó: 678 912 701.
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