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Sumari

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

En Portada
Fira Mercat de Santa 
Llúcia

 El centre històric de Balaguer aplegarà aquest 
dissabte 7 de desembre, una nova edició de la Fira 
Mercat de Santa Llúcia, amb la participació d’unes 90 
parades, donant el tret de sortida a les festes de Nadal.
 Es podrà degustar la sopa d’all de la mà de 
l’Associació Dones Rurals en la intenció de recuperar 
tradicions, així com la llonganissada popular per 
recaptar diners per la Marató i espais per als més petits, 
la visita de les patgeses reials entre altres activitats 
durant tot el dia i ens els diferents carrers del mercat.

Amb el suport de
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# Per segon any Balaguer gaudirà d’una pista de gel per les festes nadalenques
Ja s’estan acabant els preparatius per poder inaugurar aquest pont de la Puríssima la pista de gel que estarà 
oberta fins el proper 12 de gener ubicada a la Plaça Mercadal

 # Encesa de l’enllumenat nadalenc el dijous dia 5 a la Plaça Mercadal
Les associacions de comerciants oferiran xocolata desfeta als assistents i l’Orfeó Balaguerí farà una cantata 
de nadales a partir de les 20.30 h sota l’arbre de Nadal de la plaça Mercadal

>>BALAGUER
# El Gran Recapte d’Aliments recull a Balaguer 16.223 kg de menjar

Els passats 22 i 23 de novembre es va fer el Gran Recapte d’Aliments 
a tot Catalunya i Balaguer hi va participar un any més 

# “Aquest Nadal el comerç de Balaguer et porta de creuer”
Nova campanya de l’Associació de Comerciants ACB Balaguer

>>COMARCA
# Àger celebra la 23a Fira aquest diumenge dia 8 de desembre

Els organitzadors aposten per oferir activitats culturals els dies previs 
a la fira, entre divendres i dissabte

# Fira de les Aspres a Os de Balaguer el dissabte 7 de desembre
Durant el mati del dissabte la 10a Fira de les Aspres - Fira de la Suca 

>>ESPORTS
# Runner’s Balaguer obren inscripcions per la Mitja Marató

Ja estan obertes les inscripcions per la Mitja Marató Ciutat de Balaguer 
que es celebrarà el proper 16 de febrer 

# El CFS Balaguer Vedruna fa la presentació dels seus equips
Van fer la presentació d’equips per la temporada 2019-2020

>>OCI/CULTURA
#  Balaguer es suma un any més en els actes a favor de la Marató 

El proper diumenge 15 de desembre la Plaça Mercadal serà l’esce-
nari de diferents activitats per recaptar diners per la causa 

#  Diumenge 1 de desembre es va iniciar el 2n cicle d’Emboirats
     Nou cicle d’Emboirats durant els mesos d’hivern

# Exposició de playmobils solidària, ClickAlgerri els dies 7 i 8 de desembre
Una gran exposició de Palymobils amb una vessant solidària, ja que els diners que es recapten els dos dies de la 
compra de butlletes pels concursos i sorteigs van destinats a la Marató de TV3 

# L’Escola Vedruna recapta diners en el seu festival Domund
Van recaptar 6.937 euros que van destinats a tres projectes que es duen a terme a dos ciutats del Perú

# El Sisvial CB Balaguer anota dos victòries seguides
El Sisvial CB Balaguer aconsegueix dos victòries seguides amb una partits molt complicats, lluitant per 
la permanència en la segona catalana

#  El Balaguer Piera Ecoceràmica no coneix la derrota aquesta temporada
Continua líder de la classificació sense haver perdut cap partit
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El Gran Recapte d’Aliments a la ciutat de 
Balaguer va recollir 16.223 kg de menjar
 Els passats 22 i 23 de 
novembre es va dur a terme a 
tot Catalunya el Gran Recapte 
d’Aliments. Malgrat la intensa 
pluja del divendres a la tarda, 
Balaguer va recollir 16.223 
kg d’aliments, entre els deu 
establiments comercials. 
Una gran xifra, de la qual els 
aliments més recollits van 
ser llet, arròs, pasta i llegums 
cuits.
 Miquel Trilla, director de 
Càritas Parroquial de Bala-
guer i organitzador del Gran 
Recapte a la ciutat, manifesta 
el seu agraïment a l’Institut 
Almatà, Escola Pia, Servei de 
Rehabilitació Comunitària 
CAP, Institut Ciutat de Bala-
guer, l’Escola Vedruna, l’Es-
cola de monitors Gaspar de 

Portolà, l’Institut de Bellcaire, 
l’Església Evangèlica Paraula 
de Fe, la Casa de Andalucia, 
Creu Roja i Protecció Civil, a 
part dels nombrosos volunta-
ris particulars que van assistir, 

alguns ja habituals i altres 
que van col·laborar per primer 
cop. A tots un especial agra-
ïment així com també a tots 
aquells que van fer entrega 
d’aliments pel gran recapte.

 L’ A s s o c i a c i ó  d e 
C o m e r c i a n t s  A C B 
Balaguer, presenta una 
nova  campanya per 
impulsar el comerç de 
la ciutat durant aquestes 
festes nadalenques.
 A m b  l ’ e s l ò g a n 
“Aquest Nadal, el comerç 
de Balaguer et porta de 
creuer”, els establiments 
associats repartiran des 
del 3 de desembre fins 
els proper 5 de gener, 
unes butlletes, amb les 
que per cada compra es 
participarà en un sorteig 
per fer un creuer, per 
a dues persones amb 
la  companyia Costa 
Smeralda. El sorteig 
de totes les butlletes 
participants es realitzarà 
el divendres 10 de gener. 
Els establiments adherits 
a  l ’Assoc iac ió  amb 

L’Associació de Comerciants ACB 
presenta una nova campanya 
per aquest Nadal

Campanya de Nadal

aquesta campanya volen 
premiar la fidelitat dels 
seus clients portant-los 
de creuer.
 Per altra banda, el 
proper 15 de desembre,  
l’Associació participarà 
u n  a n y  m é s  e n  l a 
Marató de TV3, enguany 
celebraran la 9a edició 
del concurs “Decoració 
d’arbres de Nadal amb 
material reciclat”  on tots 
els escolars de la ciutat 
i de localitats properes 
crearan i decoraran un 
arbre de Nadal. S’escollirà 
dos arbres que seran 
premiats amb activitats 
culturals a la província 
de Lleida. Durant el matí, 
des de l’Associació de 
Comerciants es repartirà 
coca i xocolata fent un 
donatiu d’un euro que 
anirà destinat a la Marató.

Alguns dels voluntaris del Gran Recapte a Balaguer

Un any més Balaguer gaudirà d’una 
pista de gel per les festes nadalenques

 Ja s’estan fent les tas-
ques per fer el muntatge 
de la pista de gel. Es preveu 
que la pista es pugui obrir 
pel pont de la Puríssima i 
estarà oberta fins el proper 
12 de gener.
 La pista d’uns tres-cents 
metres quadrats estarà ubi-
cada a la Plaça Mercadal. 
L’any passat unes 8.500 per-
sones van gaudir d’aquesta 
activitat que va servir per 
donar vida al centre històric 
de la ciutat. Muntatge de la pista de gel
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El CEI de Balaguer acollirà un curs
d’auxiliar de Veterinària al gener
 El CEI de Balaguer aco-
llirà a partir del gener del 
2020 un curs d’auxiliar de 
Veterinària. El curs s’inicia-
rà gràcies a la col·laboració 
entre la Paeria de Balaguer 
i la Fundació Privada d’In-
dústries de la Carn, que és 
l’organitzadora del curs, i el 
propi CEI Balaguer.
 Aquest curs permetrà 
als assistents que el com-
pletin una inserció laboral 
en els diversos escorxadors 
de la zona de Lleida i co-
marques, que començarà 
el 24 de gener del 2020, 
acabarà el 27 de març i es 
farà presencialment els 
divendres de 3 de la tarda a 
8 del vespre, la part teòrica 

presencial. La resta de la 
formació consisteix en una 
part teòrica a distància i la 
part pràctica.
 Els requisits per fer el 

curs es limiten a disposar 
de carnet de conduir. Els in-
teressats es poden adreçar 
al mateix CEI o bé a l’adreça 
formacio@ffic.eu

El curs s’impartirà al CEI

Resultats dels primers pressupostos
participatius proposats per la Paeria

 A finals de novembre 
es va donar a conèixer el 
resultat de les votacions als 

Presentació votacions pressupostos participatius

 Amb motiu de la 
c o m m e m o r a c i ó  d e l 
Dia internacional, el 
25 de novembre, per a 
l’eliminació de la violència 
envers les dones, el Servei 
d’Informació i Atenció 
a les Dones del Consell 
Comarcal de la Noguera 
enguany hi ha participat 
en diferents activitats 
que tenen per objectiu 
sensibilitzar i conscienciar 
la ciutadania respecte 
d’aquesta problemàtica i 
respecte de la necessitat 
de posar-hi fi.  
 El dia passat 24 de 
novembre va tenir lloc 
la 8a edició de la Cursa 
de la Dona, organitzada 
conjuntament entre el 
Consell Comarcal de la 
Noguera i la Paeria de 
Balaguer, que va anar 
precedida per l ’acte 
commemoratiu amb la 
lectura del manifest del 
Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència 
e n v e r s  l e s  d o n e s , 
aquest any a càrrec de 
les jugadores del Club 
de Bàsquet Femení de 
Balaguer. Una batucada 
a la sortida i arribada 
de la cursa, una sessió 
d’stretching i una gran 
llaç humà de color lila, 
fotografiat des de l’aire. 
Seguidament ses va ballar 

Actes per commemorar el Dia 
Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones

la Flashmob, a càrrec 
del Club de Gimnàstica 
Rítmica de Balaguer, ha 
convidat els assistents 
a fer una coreografia al 
ritme de la música.
 El mateix dia 25 de 
novembre, al Consell 
Comarcal es va fer una 
aturada a les 13 hores, 
per llegir el Manifest 
elaborat i consensuat 
per la Generalitat de 
Catalunya, juntament 
amb les Diputacions de 
Barcelona, Girona, Lleida 
i Tarragona, l’Ajuntament 
de Barcelona, la Federació 
de Municipis de Catalunya 
i l’Associació Catalana de 
Municipis per renovar 
e l  compromís en la 
lluita contra la violència 
masclista.
 Ta m b é  e l  d i a  2 9 
a les 19.30 hores a la 
sala actes de la Paeria 
de Balaguer, xerrada 
“Violències masclistes i 
digitalització: opressions 
i resistències”, a càrrec 
de la Sra. Marta Roqueta 
Fernández. Seguidament 
els assistents van llegir 
un manifest en record a 
les víctimes de la violència 
masclista d’aquest any. 
Es va encendre una 
espelma en record a cada 
una d’aquestes dones, 
formant un llaç.

pressupostos participatius. 
Hi han participat un total 
de 733 ciutadans, una mica 

menys del 5% del cens que 
podia votar.
 Les tres propostes més 
votades, han estat en pri-
mer lloc, la revegetació de 
l’Avinguda Països Catalans, 
amb 371 vots i 39 mil euros 
de pressupost. Seguit de la 
senyalització urbana, amb 
358 vots i 30.500 euros. La 
tercera opció, l’adequació 
de la vorera del pavelló Molí 
de l’Esquerrà, amb 353 vots i 
59.000 euros de pressupost.
 Les tres propostes seran 
incloses al pressupost de 
l’exercici 2020, i l’equip de 
govern es compromet a re-
alitzar durant el proper any.

Cursa de la dona
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ClickAlgerri l’exposició de playmobils 
més solidària el dies 7 i 8 de desembre
 Click Algerri obrirà les 
portes de la seva 9a edició el 
dia 7 de desembre al Local 
Social d’Algerri. Durant dos 
dies, es podran visitar els dio-
rames dissenyats tan pels ex-
positors habituals com pels 
participants en el concurs 
de diorames; així com visitar 

l’exposició fotogràfica «El joc 
de la vida» i les fotografies 
participants en el tradicional 
concurs «Fotoclick».
 L’entrada a les exposici-
ons és gratuïta. Tot i així, els 
visitants que ho desitgin, po-
dran participar a les activitats 
«Buscaclick» o al sorteig so-

lidari. Els beneficis recaptats 
als diferents concursos i sor-
tejos de playmobils, donats 
per diferents col·laboradors, 
aniran íntegrament desti-
nats a la Marató de TV3, que 
aquest any està dedicada a 
les malalties minoritàries.
 Per segon any consecutiu 
l’Agrupació de Comerciants 
d’Algerri, durant tota la set-
mana prèvia a la celebració 
de ClickAlgerri muntaran 
petits diorames als seus 
establiments. Addicional-
ment, dissabte al matí, tin-
dreu l’oportunitat de veure 
aquestes petites recreacions 
i participar en un nou sorteig 
solidari seguint el recorregut 
per les diferents botigues par-
ticipants. Diumenge al matí, 
trobareu un petit mercat amb 
productes locals, artesans i 
de proximitat.ClickAlgerri

 Camarasa ha celebrat 
aquest diumenge dia 1, el 
segon “Ranxo del Vaguista”, 
una festa per  commemor el 
centenari de l’inici de la 
Vaga de la Canadenca, dels 
obrers que treballaven en 
la construcció de la central 
hidroelèctrica d’aquest 

Camarasa celebrà el “Ranxo del 
Vaguista” aquest diumenge dia 1

municipi que van iniciar 
una vaga amb la que es va 
aconseguir, entre d’altres 
drets, la jornada laboral 
de 8 hores. La celebració 
d’aquest ranxo és per 
recordar els recaptes que 
es van fer en aquells temps 
pels treballadors en vaga.

Ranxo del Vaguista a Camarasa
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El proper dissabte 7 de desembre la Fira 
de les Aspres a Os de Balaguer
 Un any més, l’Associació 
d’Empresaris i Comerciants 
de la Noguera Alta organitza 
la Fira de les Aspres – Fira 
de la Suca a Os de Balaguer. 
La fira es durà a terme el 
dissabte 7 de desembre des 
de les 9 del matí i fins a les 2 
del migdia.
 Un any més, l’activitat 
començarà amb el tradici-
onal esmorzar gratuït per a 
tothom amb pa torrat, oli i 
mel, la Suca. Durant el matí 
hi haurà la mostra de boti-
gues i productes artesanals 
amb tastos d’oli, mel i torró, 
tots originaris de la serra del 
Montsec. També es podrà 
veure l’actuació dels Grallers 

d’Os de Balaguer i es farà 
una gimcana gastronòmica.
També es podrà veure l’ex-
posició ‘els artistes van amb 

tractor’ de Sara Boldú, a la 
Sala Sant Antoni. Per a pú-
blic infantil s’oferiran també 
jocs i passejades amb poni.

 Aquest curs escolar, 
la ZER El Montsec ha 
presentat un Projecte 
per obtenir una beca 
d’immersió lingüística i 
participar en el programa 
n a c i o n a l  d e  R u t e s 
Científiques, Artístiques 
i Literàries amb Immersió 
Lingüística en Llengua 
Anglesa, organitzades pel 
“Ministerio de Educación 
y Formación Profesional”. 
Aquest projecte que s’ha 
elaborat està relacionat 
amb un tema específic: 
“Urbanisme sostenible, 
ciutats respectuoses amb 
el medi ambient”.
 Aquest  programa 
concedeix 48 beques a 
diferents escoles de tot 
el territori espanyol. De 
més de 350 sol·licituds, 
el projecte de la ZER El 
Montsec ocupa la 17ena 

La ZER Montsec ha guanyat una 
beca d’immersió lingüística en 
llengua anglesa

Sortida de la ZER del Montsec

posició i ha guanyat una 
d’aquestes beques per 
poder realitzar la Ruta 
número 7 on es visiten les 
Comunitats Autònomes 
de La Rioja i El País Basc.
Així doncs, 24 alumnes 
de Cicle Superior de la 
ZER El Montsec van re-
alitzar aquest viatge la 
setmana del 17 al 23 de 
novembre. Tant els mes-
tres com els alumnes 
van estar molt contents 
i contentes de poder 
gaudir d’aquesta experi-
ència i han après moltes 
coses visitant llocs en-
tranyables. 
 A més a més, van 
compartir aquesta ruta 
amb una altra escola de 
Villamalea (Albacete) i 
van tenir l’oportunitat 
de conèixer nous amics 
i amigues.

Fira de les Aspres de l’any passat

Inauguració i projecció del curtmetratge 
“Les pintures de la Cova del Tabac”

 El proper 14 de desem-
bre és portarà a terme la 
inauguració i projecció del 
curtmetratge “Les Pintures 
de la Cova del Tabac” i de 
la mostra de les fotografies 
i pintures generades per 
a la realització d’aquest 
curtmetratge, al Centre Es-
pai Orígens de Camarasa. 
En aquest curtmetratge 
es presenta un projecte 
artístic basat en una lliure 
interpretació de les pintures 
rupestres de la Cova del 
Tabac.

Espai Orígens
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Programa Actes Fira Àger
>> DIVENDRES 6 de Desembre

11.00 h. Inauguració exposició de patchwork (labor 
de retalls), a la sala de plens de l’Ajuntament.
11.30 h. Obertura d’un nou espai expositiu a l’Antic 
Forn amb l’obra de Jesús Sanuy i Àngels Albertí.
11.30 h. Visites guiades a la Col·legiata.
18.00 h. Maridatge de cerveses artesanes al local 
social a càrrec de La Vella Caravana.
19.30 h. Concert de Joan Colomo.

>> DISSABTE 7 de Desembre

11.00 h. Exposició obertes a la sala de plens i a 
l’antic forn.
16.00 h. Visites guiades a la Col·legiata
18.30 h. Recital poètic Porcellada, amb la presentació 
del llibre “Poetes de Ponent”,  per Carles M. Sanuy.
23.30 h. Concert i ball de fira amb SonSonite, ritmes 
cubans. 

>> DIUMENGE 8 de Desembre

10.00 h. Obertura de la Fira.
11.00 h. Inauguració oficial de la fira a la placeta del 
local social.
11.00 h. Els amics d’en Crusó amb Toc de Fusta a 
la placeta del local social. Presentació del projecte 
obrador Xisqueta amb un taller participatiu.
12.00 h. Presentació del projecte: Canyet de 
Rapinyaires amb Lo Pagès del Montsec (al costat 
de Cal Martí).
Durant tot el matí a la Plaça de la Vila, hi haurà la 
demostració d’Oficis Antics (forjadors, picapedrer, 
rajoler, llauner, cisteller, ferrador, talla de fusta 
artística, cadiraire, cal·lígraf, cartró-pedra, tintoreria 
natural). També es podrà fer un recorregut amb un 
itinerari artístic pel nucli fins arribar a la Col·legiata.

La 23ena Fira d’Àger ofereix un ampli 
programa cultural durant tres dies

 El proper diumenge 8 de 
desembre, Àger reviurà una 
nova edició, la 23ena Fira 
artesanal. Des de fa anys, 
des de l’organització s’ha 
apostat per fer altres actes 
previs a la mateixa fira que 
es celebren els dies anteri-
ors.
 Enguany,  e ls  actes 
festius començaran el di-
vendres 6 amb l’inaugu-
ració d’una exposició de 
Patchwork, amb el suport 

de l’Associació de Dones 
de la Vall d’Àger, amb un 
muntatge de la mà de l’ar-
tista Jesús Sanuy. També 
s’inaugurarà un nou espai, 
l’antic forn, amb obres plàs-
tiques  de Jesús Sanuy i la 

ceràmica d’Àngels Albertí. a 
la tarda maridatge de cerve-
ses artesanes i l’actuació de 
Joan Colomo.
 Dissabte es podran veu-
re les exposicions i es po-
dran fer cisites guiades a la 
Col·legiata. De nou es farà 
la Porcellada, un recital poè-
tic conduit per Carles M. Sa-
nuy i que ja és una activitat 
totalment consolidada, que 
dóna suport a la literatura i 
la poesia catalana a través  
de l’oratòria. Enguany pre-
sentaran el llibre “Poetes 
de Ponent” amb diferents 
autors  participants.
 L’acte es clourà amb un 
concert i ball a càrrec del 
grup musical SonSonite, 
que portarà sons i música 
cubana.

Divendres i dissabte 
també hi haurà diferents 
propostes culturals
prèvies a la Fira del
diumenge

Col·legiata Sant Pere d’Àger

Joan Colomo oferirà un concert divendres
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Els oficis antics protagonistes de la 
23ena Fira d’Àger diumenge dia 8

 Com ja és habitual a la 
Fira d’Àger, durant tot el 
matí del diumenge, hi haurà 
la tradicional demostració 
d’Oficis Antics, amb demos-
tracions d’oficis a part d’una 
setantena d’expositors de 
productes de proximitat, 
amb oli, mel, torrons, em-
botits, entre altres.
 La mostra dels oficis 
antics, és una de les acti-
vitats més concorregudes 
pels visitants, que enguany 
podran gaudir de les de-
mostracions del cisteller, el 
cadiraire, el forjador, el fer-
rador, el terrissaire-ceramis-
ta, el llauner, el picapedrer, 
cartró pedra, el sarroner, el 
torner de pedal, l’escloper i 
el boter-cuirater.
 Es farà la presentació del 
projecte Obrador Xisqueta 
amb un taller participatiu, 
per tal de donar a conèixer 
el treball de recuperació de 
l’ofici artesà a través de la 
posada en valor de la llana 
d’ovella de raça Xisqueta i 

Merino de la península. 
 Durant tot el matí es po-
drà fer la visita a la tradicio-
nal Farmàcia Montardit, tot 
fent un viatge en el temps.
 Durant els tres dies, 
hi haurà servei de visites 
guiades a la Col·legiata de 
Sant Pere.
 Una activitat també per 
als més petits durant el dia 
de la Fira, serà a càrrec de 
“Els amics d’en Crusó” de 
Toc de fusta. Una experi-
ència lúdica per a totes les 
edats, amb un espai lliure 
per descobrir i experimen-
tar. Una col·lecció de jocs 
de fusta, amb més d’una 
vintena d’estructures, que 
faran gaudir a petits i grans 
durant el mati de la fira.
 Enguany una altra no-
vetat serà el recorregut-

itinerari artístic pel nucli 
antic de la vila. A través d’un 
itinerari es podran apreciar 
diferents peces artístiques 
al llarg del seu recorregut 
i al mateix temps recórrer 
el nucli antic fins arribar a 
la Col·legiata de Sant Pere 
d’Àger, una proposta per 
descobrir part del seu nucli 
antic a través d’un circu-
ït artístic contemporani 
combinat amb la tradició 
d’alguns oficis artesanals 
antics.
 El mateix diumenge a 
part dels antics oficis i les 
parades amb productes de 
proximitat també hi haurà 
presència d’activitats soci-
als i culturals, com ampes, 
associacions entre altres 
amb activitats i demostra-
cions complementàries.

Una de les novetats serà 
el recorregut-itinerari 
artístic pel nucli antic de 
la vila fins arribar a la 
Col·legiata

El cisteller

 

 El passat dimarts 
1 9  d e  n o v e m b r e  e l 
Consorci Grup d’Acció 
Local Noguera Segrià 
Nord va organitzar amb 
el Leader del Camp la 
jornada “Cooperació 
d’empreses del sector 
agroalimentari”.
 G e m m a  C o r t a d a , 
gerent del GAL Noguera 
Segrià Nord, va presentar 
la ponent i va animar als 
productors assistents a 
participar i la importància 
de crear sinergies per 
dinamitzar el territori.
 Teia Guix, directora 
de Co-emprèn i experta 
en  nous  models  de 
n e g o c i ,  i n n o v a d o r s 

El GAL organitza una jornada 
de “Cooperació d’empreses del 
Sector Agroalimentari”

Un moment de la jornada

i  c o l · l a b o r a t i u s ,  v a 
començar amb la part 
més teòrica de la formació 
explicant la importància de 
cooperar per aconseguir 
els propòsits que cadascú 
es marca per a la seva 
empresa. Després de la 
pausa, cada productor 
va marcar-se els reptes 
per al seu negoci i es va 
debatre com aconseguir-
los i els agents adequats 
per cooperar i assolir-los.
 Tot  seguit ,  es  va 
continuar amb l’explicació 
dels ajuts Leader, per 
a la creació, millora i 
ampliació d’empreses, ja 
que properament s’obrirà 
la nova convocatòria.
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L’Escola Vedruna Balaguer organitza un 
any més el festival solidari del Domund
 L’Escola Vedruna Bala-
guer, com cada any, du a 
terme un seguit de campa-
nyes per reforçar valors com 
la  solidaritat, 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 els proppassats 
dies 23 i  24 d’octubre, co-
incidint amb la celebració 
del festival del Domund. 
Els diners recaptats, 6.937 
euros, anaven destinats a 
tres projectes que es duen 
a terme a les ciutats de Su-
llana i Celendín del Perú.
 Per altra part, s’han 

lliurat al bisbat d’Urgell la 
quantitat de 730,33 euros, 
provinents de la postulació, 
per a les missions que l’Es-

glésia s’encarrega de portar 
a la pràctica en aquells 
indrets o àmbits  on la seva 
labor i ajuda són necessaris.

 L’Institut Ciutat de 
Balaguer juntament amb 
l’institut Josep Vallverdú 
de les Borges Blanques, 
i  d o s  c e n t r e s  m é s 
alemanys,  participen en 
el projecte internacional 
Erasmus+ per posar en 
pràctica un nou sistema 
d’aprenentatge social, 
anomenat SOS ((Social 
Online Service), amb una 
durada de dos anys, amb 
alumnes de 3r d’ESO.
 El  projecte ja va 
començar el  passat 
mes d’octubre quan el 
professorat del Ciutat de 
Balaguer, juntament amb 
professors alemanys i de 
Les Borges Blanques, 
van poder participar 
en el primer taller per al 
professorat dins del projecte 
Erasmus + SOS, organitzat 
per l’institut Gustav Walle 

L’Institut Ciutat de Balaguer 
participa en un projecte
internacional Erasmus +

Trobada d’alumnes i professors participants al projecte

Schule de Würzburg. La 
primera trobada va consistir 
en diverses sessions 
sobre Service Learning 
(aprenentatge social) i una 
visita a la ciutat de Berlín. 
Aquest mes de novembre, 
i durant una setmana, un 
grup de 8 alumnes de cada 
un dels centres participants 
i els seus professors han 
participat en la primera 
trobada del programa 
organitzada per l’institut 
Josep Vallverdú, on els joves 
estudiants tenien com a 
objectiu detectar problemes 
de l’entorn proper, per 
després aportar solucions 
que tinguin un  impacte real 
en la comunitat.
 L’objectiu és col·laborar 
amb altres països de la 
Unió Europea per donar als 
alumnes una visió molt més 
enriquidora. 

Festival Domund Escola Vedruna

Tallers d’emprenedoria per a les famílies 
dels alumnes de l’Escola Mont-roig

 L’Escola Mot-roig organit-
za un tallers per a les famílies 
en el marc el repte d’empre-
nedoria, que consisteix en 
la creació d’una minicoope-
rativa on elaboren diferents 
productes que en aquest 
cas serviran per posar a la 
venda amb una paradeta 
el dia del Mercat de Santa 
Llúcia. Productes relacionats 
amb les plantes aromàtiques 
i medicinals del jardí de l’es-
cola que constitueixen l’eix 
vertebrador d’aquest repte.Taller per a famílies dels alumnes de l’escola
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El CF Balaguer només aconsegueix un 
punt en els dos darrers partits de lliga
 El CF Balaguer conti-
nua sense aixecar el cap 
després d’empatar a casa a 
cero gols contra el Juneda 
i perdre per 3-0 a la vista al 
camp del Borges Blanques.
 El partit contra el June-
da va passar sense pena ni 
glòria, ja que cap dels dos 
equipo semblava que volien 
la victòria. Un jocs sense 
idees que va culminar amb 
l’empat i amb la lesió del 
capità Isaac Solanes.
 A la visita a Borges els 
de Salva Cambray eren 
conscients de la fortalesa 
del lider, que ho va deixar 
clar des de el primer mo-

ment del partit pressionat  
al Balaguer.
 Els tres gols van arribar 

al segon temps i deixen al 
Balaguer a la zona mitja de 
la taula.

 Dos nedadores del 
Club Natació Balaguer 
han participat aquest 
primer cap de setmana de 
desembre al Campionat 
de Catalunya de Fons 
disputat a Mataró.
 L ’ A u r e m b i a i x 
Pifarré, va fer medalla 
de bronze en els 800 
lliures millorant marca 
personal i mínima estatal 
Júnior  est iu.  També 
va ser 4a en els 1500 
lliures millorant marca 
personal i mínima estatal 

Bronze d’Aurembiaix Pifarré 
en el Campionat de
Catalunya de Fons de Mataró

Aina Torrubiano i Aurembiaix Pifarré

Júnior Hivern i estiu i 5a 
absoluta de Catalunya 
en la Combinada (suma 
de les 2 proves). Aina 
Torrubiano va quedar 
15a Júnior en els 1500 
lliures millorant la marca 
personal i 18a Júnior en 
els 800 lliures.
 A nivell de puntuació 
de clubs en categoria 
femenina amb solament 
d o s  n e d a d o r e s 
a c o n s e g u i n t  u n a 
magnífica 18a posició de 
Catalunya absoluta.

Partit Borges Blanques-Balaguer

Ja estan obertes les inscripcions per la 
Mitja Marató Ciutat de Balaguer

 Des del passat diven-
dres 29 de novembre ja es-
tan obertes les inscripcions 
per apuntar-se a la Mitja 
Marató Ciutat de Balaguer, 
que es celebrarà el proper 
16 de febrer, organitzada 
pels Runner’s Balaguer.
 Tant la sortida com l’arri-
bada es farà des de la Plaça 
Mercadal, amb les diferents 
opcions de cursa, amb 5, 10 
i 21 km de recorregut. Una 
cursa totalment consolida-
da.Mitja Marató Ciutat de Balaguer de l’any passat
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El Cudós Consultors CB Balaguer amb una 
derrota i una victòria en els darrers partits
 El passat 24 de novem-
bre les noies del Cudós 
Consultors CB Balaguer 
visitaven la pista del Sant 
Nicolau, un dels equips 
forts de la categoria.
 Les balaguerines amb 
molta força desprès de 
quatre victòries seguides, 
van començar anotant fa-
cilment i amb una bona 
defensa que les va permetre 
avançar el marcador. Però 
les de Sabadell imposarien 
un nivell de contacte i de 
duresa molt més dur, que 
no es veuria castigat i que 
dificultaria el joc visitant, 
ajustant el partit fins a un 
20-25 al descans i amb el 
Cudós Consultors amb mol-
tes dificultats per anotar.
 A la represa la tònica 
seguiria igual, amb un cri-
teri arbitral que permetia 
a les sabadellenques molt 
dures sense càstig, molts 
contactes propers a la zona 

que impedien una bona 
circulació de pilota.
Mica en mica les sabade-
llenques anirien guanyant 
terreny i s’endurien un 
matx molt disputat per 
cinc punts de diferència, 
deixant el marcador 48-43.
 Aquest dissabte 30 de 
novembre, a la desena jor-
nada, jugant a casa, amb 
un inici dubtós de les gra-

na, que veien com el Sant 
Cugat, equip de la part bai-
xa de la classificació però 
que venia en ratxa positi-
va, començava manant al 
marcador i obria la primera 
escletxa (19-10). A partir 
d’aquí, les locals van pujar 
al to defensiu i amb millors 
decisions aconseguirien 
anar al descans amb un ja 
igualat 26-25.
 A la represa mica en 
mica les balaguerines van 
anar trobant el seu joc, i 
sumat a un bon encert, i 
guanyant distàncies amb 
el Sant Cugat, amb el defi-
nitiu 55-40 al marcador.
 En la propera jorna-
da, després de la pausa 
d’aquest pont, visitaran 
la pista del CB Morell, un 
equip amb les mateixes 
victòries i derrotes i per 
tant, rival directe per les 
aspiracions del Cudós 
Consultors.

 El Balaguer Piera 
Ecoceràmica segueix 
imbatut i sumant punts 
jornada rere jornada.
 El passat diumenge 24 
de novembre, va repetir 
una nova victòria a la pista 
del Torrelavega (Cantàbria) 
per un contundent 1 a 
5. Natàlia Prosvirnina 
va obrir el marcador 
imposant-se a l’hongaresa 
Nora Haraszti per 0 a 3, 
i posteriorment repetiria 
e l  mateix  marcador 
davant Cristina Santiago. 
Svetlana Bakhtina es va 
imposar també a Santiago 
per 0 a 3 i a Eloisa Barreda 
pel mateix marcador, 
mentre que Anna Biscarri 
es va imposar a Nayara 
Fernández per 1 a 3 i va 
cedir l’únic punt davant 
Haraszti per 3 a 0.
 A q u e s t  c a p  d e 

Dos victòries més pel
Balaguer Piera Ecoceràmica 
continua líder de la taula 

Balaguer Piera Ecoceràmica amb el Visit Pontevedra

setmana el Balaguer 
Piera Ecoceràmica ha 
seguit amb el seu camí 
de victòries a la lliga 
de la Divisió d’Honor 
Femenina guanyant al 
Visit Pontevedra per 4 a 
2 a la pista del Pavelló 
Molí de l’Esquerrà. Natàlia 
Prosvirnina s’ha imposat a 
la russa Daria Kuskova per 
3 a 1 i a Mar Rivas per 3 a 
0. Svetlana Bakhtina ha 
guanyat Nosa Bernardez 
per 3 a 0, i a Daria Kuskova 
pel mateix marcador de 
3 a 0, mentre que Anna 
Biscarri ha perdut els seus 
dos partits davant Mar 
Rivas, per un ajustat 2 a 3, 
i de Noa Berardez per 0 a 3.
 Aquesta és ja la 10a 
victòria del Balaguer Piera 
Ecoceràmica, que no ha 
sofert encara cap derrota 
aquesta temporada.

Cudós Consultors CB Balaguer

Plantilla del Cudós Consultors CB Balaguer
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 El passat diumenge 1 
de desembre el Club Futbol 
Sala Balaguer Vedruna va 
realitzar la presentació 
dels seus equips per 
aquesta temporada 2019-
20. Aquesta temporada 
ja compten amb 150 
jugadors/es i un total de 
13 equips.
 Com a convidats 
especials, hi van participar 
el Club de Gimnàstica 
Rítmica de Balaguer 
i el Centre de Dansa i 
Benestar Idansa, que 
amb els seus espectacles, 

El CFS Balaguer Vedruna fa la 
presentació dels equips de la 
temporada 2019-2020

v a r e n  a m e n i t z a r  l a 
jornada. 
 A més a més, es va 
realitzar una rifa solidària 
a m b  p r o d u c t e s  d e 
diferents col·laboradors 
per a l’ocasió. Tots els 
diners recaptats en la rifa, 
que foren 500€, varen anar 
destinats a La Marató de 
TV3. 
 Per finalitzar, l’equip 
sènior va disputar el seu 
partit de Lliga contra el 
Ponent Futsal Alcarràs 
“B”, en el que es va impo-
sar per 4 gols a 2.

Dos victòries seguides pel Sisvial Club 
Bàsquet Balaguer en partits complicats

 El passat 25 de novem-
bre el Balaguer rebia la vi-
sita del club esportiu Sfèric 
de Terrassa, un equip de 
mitja taula amb un victòria 
menys que els balaguerins.
 El Balaguer es va posar 
per davant del marcador 
tan sols començar el partit, 
i seguiria sent així fins al 
final del matx. Tot i això, el 
partit va ser igualat, i en cap 
moment els Balaguerins 
aconseguien distanciar-se 
en el marcador, 17-12 a la 
fi del 1r quart i 27 – 20 a la 
mitja part.
 A la represa, es va poder 
veure la mateixa tònica, un 
Balaguer que portava el 
ritme del partit, però una 
bona defensa dels visitants 
propiciava que els balague-

rins no despleguessin el 
seu potencial en atac.
 Al principi de l’últim 
quart, el desencert de cara 
a cistella, i uns ràpids con-
traatacs dels terrassencs, 
propiciaven que aquests 
s’apropessin al marcador 
45-42, i tinguessin opcions 
finals de victòria. Però a 
partir d’aquí, el Sisvial es 
va posar mans a la feina, 
i amb una bona defensa 
i uns atacs amb més cir-
culació de pilota aconse-
guien posar la suficient 
distància al marcador per-
què la victòria és quedés 
a casa, la 5a de la tempo-
rada, amb un marcador de 
60-53.
 Aquest diumenge 1 de 
desembre, els balaguerins 

aconseguien un victòria 
de prestigi en la pista d’un 
complicat Santpedor, rival 
directe a la classificació.
 Tot i que els balague-
rins van començar el partit 
molt inspirats, 8-15 a la fi 
del 1r quart, el Santpedor 
va posar les coses difícils 
amb una gran defensa i 
evitant que el Balaguer ju-
gués amb comoditat com 
al primer quart; i recupe-
rant l’avantatge al marca-
dor 25-27 a la mitja part.
 A la represa el partit va 
agafar una dinàmica nega-
tiva degut a decisions arbi-
trals que van propiciar que 
el joc s’enterbolís i el ritme 
del partit es va trencar pels 
balaguerins, i el 3r quart 
acabava amb empat a 43.
 Tot i les contínues de-
cisions arbitrals també du-
rant el 4 quart, el Balaguer 
es va refer, i amb serenitat, 
lluita i coratge va acon-
seguir no perdre de vista 
l’objectiu de lluitar per la 
victòria, i a amb un parci-
al de a 10 a 18 aconseguia 
guanyar el partit, deixant 
el marcador per 53-61.
 Aquest proper cap de 
setmana, no hi haurà par-
tits i ja serà després del 
pont que el Balaguer rebrà 
a casa el CB Cerdanyola al 
Dia “B” el proper dissabte 
14 de desembre, un rival 
que va sisè a la classifica-
ció, dos llocs més per da-
munt del Balaguer.

Victòria del Sisvial CB Balaguer a Santpedor Presentació d’equips del CFS Balaguer Vedruna

La pròxima jornada el Balaguer jugarà a casa contra 
el CB Cerdanyola B que és el 6è classificat
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Petites històries
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 En els dies que van 
passant, anem veient mo-
viments del PSOE per 
buscar i trobar una solu-
ció al problema de formar 
govern. Ho sigui havent 
superat la proba del Con-
grés, i fins ara no es pot 
dir que l’hagi aconseguit. 
Les primeres reaccions del 
seu maridatge amb Unidas 
Podemos no han caigut del 
tot bé al cercle que en tota 
nació tenen un pes especí-
fic molt alt.
 Estem i es nota en una 
innegable sospita que han 
de venir dies no gaire clars. 
Si augmenta el número de 

parats serà una senyal de 
que la vida diària a casa 
de molts s’ha espatllat. I 
voldria anar errat, quan 
veig que  la construcció no 
es posa ni en un modest 
ralentí. I si es pot veure es-
tructures fetes en venda, 
patis que es ballen i grues 
ploma que es desmunten. 
En fi que cadascú faci la 
lectura que cregui oportu-
na. De sempre al personal 
(poble) se’l pot distraure 
endolcint la realitat amb 
una mica de pa i molt de 
circ.
 Avui en que encara 
estem fent números per 

regularitzar el nostre but-
xacó de les sotragades 
del Cadastre i de les seves 
Complementàries. I en que 
s’ha hagut de suportar una 
pujada del IBI brutal, tot 
s’hauria de dissoldre amb 
una suposada millora de la 
administració que el poble 
ras no estem veient, ni es 
previsible.
 Però anem on anàvem. 
El Sr. Pedro Sánchez ara va 
reben dels que el van recol-
zar en la moció de censura 
al Sr. Rajoy, un pagament 
que potser no esperava, i 
concretament dels cata-
lans menys que de ningú. 
Certament del costat dels 
encausats per sedició i 
malgastadors dels diners 
públics, sols un a dit (per  
a mi), paraules a tenir en 
conte i és, el Sr. Oriol Jun-

queras. Que ha parlat d’Èti-
ca i d’un pragmatisme per 
augmentar la massa social 
dels independentistes, per 
poder parlar altra vegada 
del que ha d’esser Catalu-
nya.
 Un voldria que aquests 
que si bé han fracassat 
no han estat vençuts, van 
subestimar la fortalesa de 
l’Estat, i potser en el entu-
siasme van sobreestimar 
la seva vertadera força. En 
fi no ho sé, però estic en 
la intranquil·litat de que 
nosaltres els catalans hem 
tingut al llarg dels  temps 
la maledicció de tenir 
profetes de la llibertat, i 
encara avui no sabem de 
quina llibertat ens parlen. 
En aquesta Ítaca somiada 
per alguns, podria ser que 
serem feliços, ja que no po-

drem ser més desgraciats.
 Les converses que tin-
dran E.R. i el “Gobierno en 
funciones”, no tindran un 
bon fi, per falta de temps, i 
tota la classe d’entrebancs 
que hi ficaran els que de 
moment no hi estan. Mal-
grat tot desitjo que es co-
ronin en un veritable acord 
de concòrdia i de bon fer. 
Si hi ha promeses que es 
compleixin i l’altre que no 
abusi de la necessitat ali-
ena. Que sorgeixi un ver-
tader sentit d’empatia per 
part de tots. Cuidant això sí 
que no aparegui el Sr. Tor-
ra, doncs seria com deixar 
entrar al Puigdemont, i tot 
marxaria avall, camí de la 
claveguera de la seva con-
veniència.

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

Tenim govern?
Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Últims de novembre. 
Han transcorregut set me-
sos des de les eleccions 
del 28 d’abril, quan el po-
ble va manifestar la seva 
voluntat. Encara no tenim 
un govern. Ni tant sols s’ha 
constituït el Congrés de 
Diputats, que designarà el 
President d’aquest govern.
 PSOE i PODEMOS no 
van trigar ni vint-i-quatre 
hores a morrejar-se davant 
la tele i els mitjans de co-
municació però ells sols no 
poden formar govern si no 
reben recolzament d’altres 
grups d’aquest Congrés 
que encara, a dia d’avui, 
no s’ha constituït. Mentres-
tant Europa apremiant per 
a que es formi un govern 
estable a Espanya, el gran 
capital espantat davant la 
presència de PODEMOS 
als Consell de Ministres 

ocupant ministeris impor-
tants, que mouran una 
gran mossegada dels Pres-
supostos; la cúpula empre-
sarial, que clarament s’ha-
via manifestat a favor d’un 
govern PSOE + Ciudada-
nos després del 28 d’abril 
ara no saben cap on tirar i 
proposen la gran coalició.
 D’altra banda, les bases 
d’ERC manifestant-se al 
carrer en contra d’un acord 
amb PSOE, Junts per Ca-
talunya, seguint ordres de 
Waterloo dient que “al ene-
migo PSOE, ni agua”.
 I, finalment, en un ter-
cer pla, estan el PP i Ciu-
dadanos, que sense dubte 
donarien suport a la gran 
coalició PSOE+PP+Cs, 
que sumarien prop de 
230 diputats i que podrien 
afrontar amb tranquil·litat 
les reformes importants 

que Espanya necessita 
i la crisi econòmica que 
tenim a les portes. És 
obvi que una part de la 
militància del PSOE hi 
estaria en contra i també 
que una part de la mili-
tància del PP ho estaria 
però, pensem amb el cap, 
un i altre Partit tenen més 
o menys entre 160.000 i 
180.000 militants que, per 
molt a favor o molt em-
prenyats que estiguin no 
decideixen les eleccions, 
tota vegada que el PSOE 
ha tingut set milions de 
vots i el PP uns sis. El tant 
per cent de militància és 
mínim comparat amb el 
nombre de votants. Tant 
important i decisiva és la 
militància?
 De veritat algú creu 
que un govern de PSOE 
amb PODEMOS serà un 
govern estable, tingui o 
no tingui suport dels inde-
pendentistes?

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

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

Indesinenter
Entelèquia de l’any dotze

Llisca per damunt
de rancis pensaments,
de llocs banals, de frases fetes 
i fuig d’una vegada enllà del temps.
Si pot ser, no tornis, 
que aquí gairebé tot esdevé això:
Un temps 
on s’agombolen els espais,
on tot es difumina i es confon.
Llisca per damunt de les rareses
i enfila els teus costums tots a galop
fins al final,
amb carro refulgent, mític, de foc.
Fes-te amb les llegendes com si res
i arriba al fons de tot
a llom d’aquell cavall que mitifiques,
alat on hi ha l’amor.
Si et perds, ...  què perds?
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Conferència “El retorn dels llops a
Catalunya” amb el Centre Excursionista

 Durant tot aquest any 
s’ha celebrat “L’any dels 
llops”, promogut pel Centre 
Excursionista de Balaguer, 
la Biblioteca Margarida de 
Montferrato i el Museu de 
la Noguera. Un programa 
d’activitats que es va pensar 

per conèixer els principals 
escenaris de la novel·la 
“Els llops” del balaguerí  
Francesc Puigpelat.
 Durant l’any s’han fet 
conferències, excursions 
històrico-literàries, creant 
una ruta literària que com-

binava la part literària amb 
la part històrica per conèi-
xer d’aprop els indrets que 
parla la novel·la, amb una 
bona assistència de públic.
 El proper divendres 13 
de desembre es farà la clau-
sura d’aquest cicle, amb la 
conferència “El retorn dels 
llops a Catalunya”, a les 20 
h, al Museu de la Noguera i 
serà impartida per l’expert 
Gabriel Lampreave, coor-
dinador de la Comissió de 
seguiment del llop a Cata-
lunya.

 El dijous dia 5 de 
desembre, vigília del 
pont, es farà la tradicional 
encesa de l’enllumenat 
nadalenc a la Plaça 
Mercadal a partir de les 
20.30 h, donant el tret de 
sortida a les festes de 
Nadal. 
 Les Associacions de 
Comerciants de la ciutat 

El dijous dia 5 es farà la
tradicional encesa de llums

Arbre de Nadal de la plaça Mercadal

oferiran xocolata desfeta 
pel públic assistent a 
l’encesa.
 A part també l’Orfeó 
Balaguerí oferirà una 
cantata de nadales al 
voltant de l’arbre de 
la plaça per amenitzar 
aquest acte inici del 
període de Nadal a la 
ciutat.

Cicle “L’any dels llops”

L’últim acte del cicle es 
farà el proper divendres 
13 de desembre al
Museu de la Noguera 
amb una conferència



20 >> O C I

 ‘Les set cabretes i el 
llop’ de la companyia Xip 
Xap va ser l’espectacle 
d’estrena de la segona 
temporada del Cicle 
Emboirats, els espectacles 
familiars de petit format 
que aquest diumenge 
es va celebrar al casal 
Lapallavacara.
 Després de l’èxit de la 
primera edició així com 
també de l’Assoleiats, 
des de l’àrea de cultura 
de l’Impic s’ha volgut 
donar continuïtat amb 
aquest tipus d’espectacles 
familiars que tenen com 
a escenari els diferents 
equipaments de la ciutat.
 C o m  a  n o v e t a t 
d’enguany es limitarà el 
nombre d’espectadors dels 
diferents equipaments 
segons el seu aforament 
i també es cobrarà un 

S’estrena el segon cicle
d’espectacles familiars de petit 
format l’Emboirats

euro per entrada per cada 
espectador major d’un 
any.
 La resta d’espectacles 
seran: ‘Mag Màgia’, amb 
Enric Magoo, el dia 12 
de gener a la Biblioteca 
Margarida de Montferrat 
i amb un aforament de 80 
espectadors; ‘Pianissimo 
C i r c u s ’  d e  C i r q u e t 
Confetti, el 26 de gener 
a l’Escola Municipal de 
Música, a la Sala del 
Centre Cívic i aforament 
de 150 persones;  el 
cicle continuarà el 12 de 
febrer amb ‘Els contes 
de les 1001 nits’ ,  al 
Museu de la Noguera, 
amb un aforament de 80 
espectadors; i el 2n cicle 
Emboirats acabarà el dia 1 
de març amb l’espectacle 
‘ G r a n  R e s e r v a ’  d e 
Monti&Cia, al Teatre.

Primer espectacle del segon cicle d’Emboirats

Balaguer es suma un any més en els 
actes per recaptar diners de la Marató

 Els actes centrals del 
programa d’activitats tin-
dran lloc el dia 15 coincidint 
amb la celebració a TV3 de 
La Marató.
 Es faran novament a la 
plaça del Mercadal i comen-
çaran a les 11 h del matí. 
Hi haurà tallers didàctics, 
musicals, sortejos, venda 
de productes solidaris i, 
entre altres, també hi seran 
presents els bombers que un 
any més aproparan els seus 
vehicles per tal de deixar-hi 
pujar als menuts de la famí-
lia.
 Paral·lelament tindrà 
lloc, al mateix indret del 
Mercadal, la Marató artística 
on hi participaran diferents 
entitats relacionades amb el 
món musical, esdevenint un 
espectacle constant al llarg 
del matí en un escenari mun-
tat per l’ocasió. Les actuaci-
ons dels amics de l’acordió 

de Balaguer Akordionik, 
el grup Veus Canores, la 
Colla Sardanista Verge del 
Miracle, l’Aula Municipal 
de Gimnàstica Rítmica, la 
Xemeneia escola de dansa 
municipal, l’Esbart Dansaire 
Castell Formós, l’escola de 
Dansa Montse Miret, el grup 
Country Punta Taló, el Swing 
Noguera i  l’Orfeó Balaguerí 
seran els encarregats de fer 

gaudir al públic, i tothom 
que desitgi presenciar al-
guna actuació podrà llogar 
una cadira a 2 euros per tal 
de recaptar fons.
 Es podrà aprendre a 
picar bastons, esmorzar 
per un euro, fer tallers de 
plantes i llavors, inflables 
pels més petits, una paella 
popular, manualitats i tallers 
didàctics pels més petits 
durant tot el mati a la plaça 
Mercadal.
 Com a novetat, els co-
merços del centre històric 
obriran aquell dia durant tot 
el matí.
 Caminades, esmorzars 
solidaris, tallers de decora-
ció nadalenca, actuacions 
musicals i esdeveniments 
esportius entre altres són 
algunes de les activitats 
que es faran els dies previs 
a la  celebració del dia de la 
Marató de clubs, Ampes i 
diferents entitats de la ciu-
tat.

Marató de l’any passat

Aquest any, la Marató per les Malalties Minoritàries
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Fira Mercat de Santa Llúcia a Balaguer 
el proper dissabte 7 de desembre

 El centre històric de Ba-
laguer aplegarà aquest dis-
sabte 7 de desembre, una 
nova edició de la Fira Mercat 

de Santa Llúcia, amb la par-
ticipació d’unes 90 parades, 
donant el tret de sortida a les 
festes de Nadal.

Presentació de la Fira de Santa Llúcia

 La Fira de Santa Llúcia 
recorrerà els carrers dels 
centre històric: carrer d’Avall, 
la plaça de Sant Jaume, el 
carrer de l’Escala, la plaça 
del Pou, el carrer Major i part 
dels porxos de la plaça del 
Mercadal. 
 Com a novetat, enguany 
es podrà degustar la sopa 
d’all, amb la intenció de re-
cuperar antigues tradicions, 
que la prepararà l’Associa-
ció Dona Rural amb una re-
cepta escrita pel divulgador i 
escriptor gastronòmic Josep 
M Morell. També faran la 
“llonganissada” popular per 
recaptar diners per la Mara-
tó.
 Les parades amb com-
plements, bijuteria, regals, 
ornaments, arbres i flors de 
Nadal, figuretes de pesse-
bre, vidre gravat, i ganxet Foto de la fira de l’any passat

Una de les fires amb més història anomenada també 
Fira dels Alls, rememorant antigues tradicions

fins a diferents productes 
gastronòmics de proximi-
tat com els torrons, el vi i el 
cava, la cervesa artesana, 
els formatges o els embotits.
 Paral·lelament hi haurà 
un espai infantil a la plaça 
del Pou amb un concurs de 
dibuix, un taller infantil de 
torns de fusta pel mati. Per 
la tarda arribaran les tres 
patgesses Albaflor, Dolldar-
gent i Ditsdeseda, encarre-
gades de rebre tots els nens 
i nenes que ho desitgin i que 
podran dur les seves cartes i 
xumets.

 També, en el marc de la 
Fira de Santa Llúcia, la co-
missió de la festa “Balaguer 
per la Marató”,  que tindrà 
lloc a la ciutat el diumenge 
dia 15, faran una paradeta 
on vendran diferents articles 
i també els ja tradicionals 
estels que lluiran, de nou, 
al Passeig de l’Estació i a la 
plaça del Mercadal durant 
les festes de Nadal. També 
el taller l’Estel ha preparat 
unes bosses per tal de re-
captar fons per La Marató i 
que vendran a la seva para-
da habitual.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos 
i places d’aparca-
ment. Raó telèfon: 
973443800.
-----------------------------------
ES TRASPASSA ca-
feteria al Passeig de 
l’Estació de Balaguer, 
per no poder atendre 
el negoci. Raó informa-
ció: 650604581.
-----------------------------------
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 VEN local acabat 
de 33m2, al c/ Moli del 
Comte, 39 de Bala-
guer. Raó: 973446011-
629725009.
-----------------------------------
OCASIÓ, pis en venda, 
zona del CAP, cuina, 
menjador, 1 bany, 2 
hab. Raó: 973450555.
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, 2 hab., tot 
equipat, amb mobles i 
electrodomèstics, llar 
de foc, a/a, bomba de 
calor. Raó: 639920281-
973447752.
------------------------------------
VENC PIS zona Cap-
pont, 4 hab., bany com-
plert i aseo. Particular. 
Raó: 678912701.
-----------------------------------------

TREBALL

SE PRECISA persona 
que sepa utilizar el 
motosierra para hacer 
limpieza de bosque. 
Sueldo: 1.000 €/mes. 
Razón: 622779668.
-----------------------------------
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. Infor-
ma’t dels horaris.
-----------------------------------

MASAJISTA PROFE-
SIONAL. Técnicas de 
relajación, drenaje lin-
fático, terapéutico, anti-
estrés, faciales y estéti-
cos. Razón: 631657319.
------------------------------------

VARIS
------------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, joguines 
antigues, rellotges (totes 
les marques), joies d’or, 
àlbums de cromos, pos-
tals, fotos antigues, cò-
mics, llibres antics, pro-
grames de cine, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextric, co-
berteries de plata i anti-
guitats. Raó: 676803205.
----------------------------------

----------------------------------
VENC Thermomix 31, 
en perfecte estat de 
funcionament. Amb 
tots els complements 
d’ús: bossa transport 
i llibre de receptes. 
Raó: 659 34 33 64.
-----------------------------------
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. També 
podeu contactar amb 
nosaltres per telèfon 
al 973448273 o bé visi-
tant la nostra pàgina 
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- C. Barcelona, 10 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 28 de novembre a les 8 de la tarda del 5 de desembre  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 de desembre a les 8 de la tarda del 12 de desembre  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 de desembre a les 8 de la tarda del 19 de desembre DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 de desembre a les 8 de la tarda del 26 de desembre SALA

** 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.
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