
1<<



2 >> P U B L I C I T A T



3<<S U M A R I

Sumari

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

En Portada
Sant Antoni

 Un any més el dia 17 de gener, Balaguer celebrarà 
la Festa dels Tres Tombs en honor a Sant Antoni.
 El divendres a partir de les 7 h del matí, es farà 
el repic de campanes per anunciar la festa i serà a 
les 8 h la cerimònia dels populars panets de Sant 
Antoni. A les 9 h es farà la missa a l’altar de Sant 
Josep oficiada per Mossèn Jordi Freixenet.

Amb el suport de
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# El Centre d’Empreses Innovadores de Balaguer acull una nova empresa
S’ha dut a terme la signatura del contracte de lloguer d’un despatx al CEI Balaguer per part de l’empresa 
Porta Puig Solutions S.L., que actua sota el nom comercial de “Proisen, Projectes i Solucions d’Enginyeria”

 # El Centre d’Esplai Gaspar de Portolà celebra l’aniversari de les seves colònies
Una festa on pares, padrins, infants, joves i monitors faran una celebració d’aquests deu anys fent colònies

>>BALAGUER
# Gran afluència de públic en el Cosmolúdic de Nadal a Balaguer

Balanç molt positiu del saló infantil Cosmolúdic al pavelló Inpacsa, 
que va estar obert del 27 de desembre al 5 de gener

# Gran expectació per rebre els Reis Mags d’Orient a Balaguer
Els van seguir durant la rua fins arribar a la Paeria de Balaguer

>>COMARCA
# Finalitzen els tallers del programa “Col·labora”

El programa ofereix als participants recursos i eines pràctiques per 
millorar les seves competències en la incorporació al món laboral

# El Consell Comarcal de la Noguera contracta 16 persones
Dins del programa Treball i Formació per a persones aturades

>>ESPORTS
# Presentació d’equips del futbol sala Balaguer Comtat d’Urgell

L’acte va comptar amb una demostració de hip hop de l’Escola 
Municipal de Rítmica i a un partit entre el juvenil del Comtat i el Reus

# Les noies del Cudós Consultors guanyen l’últim partit de la primera volta
Contra el líder de la categoria i màxim favorit a l’ascens, el Tarragona

>>OCI/CULTURA
#  Balaguer se prepara per al Carnestoltes del Congre

La Paeria de Balaguer, ja està preparant una nova edició del “Carnes-
toltes del Congre”, que es celebrarà els propers dies 22 i 23 de febrer

#  Continuen els espectacles de petit format del Cicle Emboirats    
El dia 26 es podrà gaudir de Pianissimo Circus de Cirquet Confetti

# L’Oficina Jove de la Noguera organitza l’Esquiada Jove Portainé 2020
La sortida que serà el proper divendres 31 de gener, està pensada per oferir als joves de la comarca, la 
possibilitat de practicar aquest esport d’hivern, de forma conjunta i més econòmica

# Térmens reparteix als seus habitants un premsador d’ampolles i llaunes
Aquesta iniciativa pretén conscienciar a la població de la importància de reciclar i a més fer-ho correctament

# 18 nedadors del CEN Balaguer han estat premiats en la III Diada de la Natació a Lleida
En la mateixa diada, també es va premiar el Xè aniversari de la Travessia del Pantà de Sant Llorenç, 
organitzada per aquest Club i que és l’única travessa de les Terres de Lleida

#  El Balaguer Piera Ecoceràmica continua líder en la lliga de la Divisió d’Honor
Ha començat la segona volta amb una nova victòria, davant l’Autoescola Tatchepol Ripollet per un clar 5 a 1
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Gran afluència de públic aquest Nadal 
en el Cosmolúdic i la pista de gel

 Per segon any consecu-
tiu i desprès de l’èxit de la 
primera edició, les àrees de 
joventut  i ensenyament de 
l’Ajuntament de Balaguer 
van obrir Cosmolúdic, el 
saló pels infants i nens fins 
a 14 anys, durant el període 
de vacances escolars de 
Nadal.
 La Paeria fa un balanç 
molt positiu del saló infan-
til Cosmolúdic al pavelló 
Inpacsa, que va estar obert 
del 27 de desembre al 5 de 
gener, amb la venda de més 
de 4.700 entrades durant la 
seva obertura.
 El saló d’enguany ha 

comptat amb moltes nove-
tats, entre elles, una ampli-
ació de la zona de tallers, 
concretament l’espai Cas-
siopea, amb l’Univers com 
a centre d’interès. També hi 
havia jocs, un nou circuit de 
psicomotricitat amb dues 
tirolines gegants, un espai 
de lectura, un gran sorral 
i piscina de boles gegant, 
entre altres activitats disse-

nyades perquè els més me-
nuts s’ho passessin d’allò 
més bé, sols i en família. 
La Via Làctia, d’altra banda, 
ha continuat sent el referent 
cultural del saló. Música, 
dansa, teatre, titelles i circ 
han estat els eixos protago-
nistes d’aquest espai.
 Per altra banda, la pista 
de gel a la Plaça Mercadal, 
ha estat un altre dels refe-
rents de l’oci de la ciutat 
durant el mes de desembre 
i les festes nadalenques.
 Més de 7.000 persones 
hauran passat des de que 
va obrir la pista de gel pel 
pont de la Puríssima, fins 
aquest passat diumenge 12 
de gener, gairebé 6 setma-
nes en funcionament.  Com 
l’any passat, els alumnes 
dels centres educatius de la 
ciutat, tant de primària com 
de secundària, han pogut 
fer ús també de la pista com 
una activitat escolar. 

Cosmolúdic

Pista de gel a la Plaça Mercadal

La Paeria valora molt 
positivament l’afluència 
de públic que han tingut 
tant el Cosmolúdic com 
la pista de gel 

 El passat diumenge 
5 de gener els Reis Mags 
arribaven a la ciutat de 
Balaguer amb algunes 
novetats respecte els anys 
anteriors. 
 S’incorporada la figura 
del Polsim, qui va ser 
l’encarregat de guiar el 
pas dels reis per la ciutat, 
amb l’estel de Nadal que 
va il·luminar el camí fins a 
la Paeria des de l’església 
d e  S a n t  D o m è n e c 
d’on van aparèixer les 
patgesses reials: Albaflor, 
Dolldargent i Ditsdeseda, 
(les quals durant tot el 
mes de desembre han 
estat les encarregades 
de recollir les cartes dels 
nens i nenes de la ciutat), 
i ses Magestats i els seus 
patges.
 En arribar a la Plaça 
Mercadal, van fer una 

Gran expectació per rebre els 
Reis Mags i seguir la cavalcada 
fins a la Paeria de Balaguer

Reis 2020

salutació des del balcó 
de la Paeria, als milers 
d ’ e s p e c t a d o r s  q u e 
s’havien aplegat per 
veure als Reis Mags, qui 
a continuació rebrien a 
tots els nens i nenes que 
van voler per donar la seva 
carta i veure’ls d’a prop al 
vestíbul de la Paeria.
 La cavalcada d’aquest 
any pretenia donar més 
presència als valors 
simbòlics de la tradició. 
Per aconseguir-ho s’ha 
dut a terme tota una 
escenificació basada 
en tres eixos temàtics: 
la  natura  i  ter r i tor i 
(personificats amb Melcior 
i Albaflor), la màgia i el 
món dels somnis (Gaspar 
i Dolldargent) i la cultura 
del món i les persones que 
en formen part (Baltasar i 
Ditsdeseda).
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El Centre d’Empreses Innovadores de 
Balaguer acull una nova empresa
 El passat dijous 9 de 
gener es va dur a terme 
la signatura del contracte 
de lloguer d’un despatx al 
CEI Balaguer per part de 
l’empresa Porta Puig Solu-
tions S.L., que actua sota el 
nom comercial de “Proisen, 
Projectes i Solucions d’En-
ginyeria”.
 A partir d’aquest mes 
de gener, passarà a formar 
part de la comunitat d’em-
prenedors i professionals 
que treballen en el Centre 
d’Empreses Innovadores de  
Balaguer.
 A la signatura d’aquest 
contracte hi va assistir el 
Paer en cap, Jordi Ignasi Vi-
dal, la regidora de promoció 
econòmica i ocupació Ester 

Guarné, i els representants 
de l’empresa PROISEN, 
David Puig i Aleix Porta.
 Aquesta és una empresa 
dedicada a la realització 
de projectes industrials i a 

donar serveis d’enginyeria, 
ja sigui en disseny o con-
sultoria, a empreses que 
no disposin de departament 
tècnic, i que necessitin l’aju-
da d’especialistes.

 El proper dissabte 
25 de gener el Centre 
d’Esplai Gaspar de Portolà, 
celebrarà que ja fa 10 anys 
que organitzen colònies.
 Una festa on pares, 
padrins, infants, joves 
i monitors faran una 
celebració d’aquests deu 
anys fent colònies.
 El pavelló Molí de 
l’Esquerrà serà l’escenari 
d’acollir a tots aquells que 
tinguin ganes de passar 
una bona vetllada, a partir 
de les 18 h de la tarda, on  hi 
haurà jocs familiars, sopar 
popular, molts sortejos i 
molta música, amb el grup 
Hao Band i Dj. Lokito.
 En aquest any de 
celebració dels deu anys de 
colònies de l’Esplai Gaspar 
de Portolà, la sortida de 
colònies d’estiu serà a la 
Casa de El Mirador, situada 

El Centre d’Esplai Gaspar de
Portolà celebra l’aniversari de 
les seves colònies

Cartell de la festa

als peus de les pistes 
d’esquí de Port del Comte.
 Una festa que està 
pensada per celebrar-
ho per tots aquells que 
ho vulguin o pels que 
d’alguna manera han 
estat relacionats amb les 
colònies, ja siguin nens 
i nenes que hi han anat 
durant aquests anys o bé 
persones que han format 
part, monitors, monitores, 
cuiners... un retrobament i 
una celebració perquè n’hi 
hagi moltes més com les 
d’aquests deu anys.

Signatura del conveni

Caixabank va fer una donació a l’Estel per 
poder fer varies activitats durant el 2019

 A finals de l’any passat, 
el Sr. Josep Galve Badia, 
director de banca d’Ins-
titucions Lleida a Caixa-
bank, acompanyat per la 
Presidenta de l’entitat, 
l’Associació Estel, Susana 
Caba Alarcón van visitar les 
instal·lacions. 
 Durant els darrers dot-

Trobada a les instal·lacions de l’Estel

Una festa per tots 
aquells que vulguin 
passar-s’ho d’allò més 
bé amb jocs, música
i sopar popular

ze mesos aquesta entitat 
bancària ha fet diverses 
donacions que sumen 
la quantitat de 13.000€ i 
que han servit per poder 
fer vàries activitats. Entre 
aquestes, hi ha hagut la 
compra d’equipament per a 
la nova llar residència i pel 
finançament dels actes de 

celebració dels aniversaris 
de l’entitat i el club esportiu 
L’Estel durant aquest acabat 
2019: creació dels logos 
commemoratius, la cursa 
solidària, plantada de rose-
lles, participació en la Nit de 
l’esport de Balaguer, sopar 
de celebració dels aniversa-
ris i l’acte de reivindicació 
del dia de la discapacitat del 
3 de desembre que va con-
cloure els actes del passat 
any, que van celebrar el 40è 
aniversari de l’Associació i 
el 25è aniversari del Club 
Esportiu, actes molt emo-
tius i de gran participació.

Aquesta donació ha
permès que durant el 
passat 2019 es
poguessin dur a terme 
moltes activitats
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L’Associació de Comerciants ACB
premia als seus clients amb un creuer

 El passat divendres 10 
de gener es va fer el sorteig 
del creuer pel Mediterrani 
per a dues persones amb la 

companyia Costa Esmeral-
da, sota l’eslògan “Aquest 
Nadal, el comerç de Bala-
guer et porta de creuer”, 

Entrega del premi

en que els establiments 
associats van repartir des 
del passat 3 de desembre 
fins el dia 5 de gener, unes 
butlletes, amb les que per 
cada compra es participava 
en aquest sorteig.
 Aquesta campanya  im-
pulsada per l’Associació  
de Comerciants 2021, volia 
premiar la fidelitat dels seus 
clients amb les compres 
efectuades durant el perío-
de les festes nadalenques.
 El sorteig es va fer amb 
uns quants membres d’es-
tabliments adherits a l’asso-
ciació, davant del bar Barna 
31 del carrer Barcelona, 
on es va demanar una mà 
voluntària que va escollir 
una butlleta a l’atzar a nom 
de Júlia Viola Rocaspana, 
que va ser la guanyadora 
del creuer per a dos perso-Un moment durant el sorteig

El sorteig del creuer s’ha fet per premiar a tots els 
clients que durant la campanya de Nadal han
comprat en els establiments associats

nes. El premi es va entregar 
aquest dilluns dia 13 a l’es-
tabliment Roures, que va 
ser el comerç on es va om-
plir la butlleta guanyadora.
 Un creuer amb les des-
peses pagades de vuit dies 
i set nits, pel Mediterrani 
amb sortida i arribada des 
de Barcelona, amb el primer 
creuer que utilitza gas natu-
ral com a combustible, per 
la qual cosa és més respec-
tuós amb el medi ambient, 
filosofia que encaixa molt 
bé amb l’associació, que 
aposta per un comerç de 

qualitat, proximitat i cada 
vegada més sostenible.
 Per altra banda, l’Asso-
ciació de Comerciants ACB 
Balaguer, ja està preparant 
la seva propera campanya,  
el Mercat de les Rebaixes 
d’Hivern que es celebrarà 
el proper divendres 7 de 
febrer, on més d’una trente-
na de parades de diferents 
comerços de la ciutat de sa-
bates, roba, complements i 
articles per la llar oferiran 
les seves millors ofertes 
per acabar de rematar la 
temporada d’hivern.
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Els alumnes que participen al Reforç 
Educatiu de Càritas van gaudir del Tió
 A finals de desembre, 
els alumnes del projecte de 
Reforç Educatiu que parti-
cipen van poder gaudir del 
Tió de Nadal. Durant el matí 
el mestre pastisser Pepe 
Daza, va preparar un taller 
de Tradicions Nadalenques 
i els va preparar un tortell 
de Reis i torrons que van 
degustar al berenar. Grapats 
va donar peluixos i material 
escolar. Van fer un taller de 
costura, on van confeccio-
nar bosses amb samarretes 
donades per la regidoria 
d’Esports de la Cursa de 
la Dona, material escolar 
també donat de campanyes 

i actuacions anteriors en 
benefici de Càritas.
 Gràcies a accions com 

aquestes, ajuden a nens i 
nenes amb hàbits d’estudi 
i sobretot valors.

 R u b i k i d s  é s  u n 
projecte creat per Mònica 
Boladeres de la Ràpita, 
que exerceix de professora 
de matemàtiques. Un 
projecte que neix amb 
l a  i d e a  d ’ e n s e n y a r 
matemàtiques lúdicament 
a través del cub i la piràmide 
de Rubik. Amb més de 
dos anys d’experiència, el 
seu lema és “juga, aprèn 
i diverteix-te”. Aquest 
projecte l’ha dut a terme 
tant a nivell nacional 
c o m  i n t e r n a c i o n a l , 
ha estat per diferents 
escoles d’Amèrica del 
Sud, comprovant que els 
infants no només aprenien 
sinó que a més a més 
els desperta curiositat a 
part de guanyar paciència 
i memòria entre altres 
virtuts, com ara la lògica i 
el raonament.

Escoles de Balaguer treballen les 
matemàtiques d’una forma més 
lúdica amb Rubikids

Taller Rubikids a l’Escola Pia

 Durant aquest mes 
de gener, Rubikids estarà 
present en diversos centres 
educatius de la ciutat per 
dur a terme el seu projecte 
a través d’unes sessions 
subvencionades per 
l’Ajuntament de Balaguer.
 Aquestes sessions es 
treballaran amb alumnes 
de 5è i 6è de primària, 
amb l’objectiu de treballar 
lúdicament el contingut 
d e  m a t e m à t i q u e s  i 
de preparar-los per les 
competències bàsiques.
 Entre aquesta setmana 
i la vinent, Rubikids estarà 
present a l’Escola Vedruna, 
l’Escola Pia, l’Escola 
Gaspar de Portolà i La 
Noguera, ensenyant el 
seu mètode revolucionari 
per aprendre de les 
matemàtiques d’una 
forma diferent.

Alumnes participants al Tió de Nadal

Ksonronda presenta nou espectacle pel 
2020 amb el títol “Ambaparar”

 El grup musical Kson-
ronda, format per balague-
rins i veïns dels voltants, 
estrena nou espectacle per 
aquest 2020, una gira sota 
el títol “Ambaparar”.
 Aquesta formació mu-
sical creada al 2016, inter-
preta sobretot cançons de 
taverna i popular. El seu 
repertori inclou música 
tradicional i folk del nostre 
país i d’arreu, amb arranja-
ments, així com també té 
temes propis.Ksonronda
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Finalitzen els tallers del programa
Col·labora per usuaris dels Serveis Socials
 L’Àrea de Serveis Soci-
als del Consell Comarcal 
de la Noguera, a través 
del Pla d’Inclusió Social, 
ha organitzat tres tallers 
adreçats a famílies usuà-
ries dels Serveis Socials. 
Aquests tallers pertanyen 
programa Col·labora inclòs 
en el  projecte Forma’t que 
s’ha desenvolupat amb dos 
programes: el Llindar, que 
es va fer durant el mes de 
maig, i el Col·labora, que es 
va acabar el passat mes de 
desembre.
 El programa Col·labora 
ofereix a les persones que hi 
participen recursos i eines 
pràctiques per millorar les 
seves competències en la 
incorporació al món laboral, 
mitjançant tres tallers parti-
cipatius de dos sessions de 
dos hores cadascun.
 El primer taller va ser 
sobre “Orientació laboral”, i 

s’hi va treballar l’elaboració 
del currículum i la carta de 
presentació.
 El segon taller sobre 
“Habilitats socials i comu-
nicatives” va treballar totes 
les habilitats que són neces-
sàries per poder dur a terme 
un bon procés d’integració 
laboral, com ara els nivells 
d’autoestima, la comunica-

ció verbal i no verbal, la con-
fiança i la responsabilitat.  
 I en el tercer taller, el 
grup de participants es va 
desplaçar als Horts Urbans 
de Slow Food, per veure in 
situ una ocupació (com es 
cultiva la terra) i van treba-
llar habilitats de coopera-
ció, de convivència i treball 
comunitari.

 El Consell Comarcal 
de la Noguera s’ha acollit 
un any més al Programa 
Tr e b a l l  i  Fo r m a c i ó , 
i  h a  c o n t r a c t a t  1 6 
persones que complien 
e l s  r e q u i s i t s  d e  l a 
convocatòria, adreçada 
a persones aturades, 
preferentment més grans 
de 45 anys, que han 
exhaurit la prestació per 
desocupació i/o subsidi 
o bé són beneficiàries 
de la renda garantida de 
ciutadania. 
 El Consell Comarcal 
va contractar el passat 23 
de desembre, 4 persones 
per a un període de 12 
mesos i 12 persones 
durant 6 mesos, per fer 
tasques de manteniment, 
sanejament i millora 
d’equipaments, d’espais 
i de serveis públics a 
vint-i-cinc pobles de la 
comarca de la Noguera.
 A  l ’ a c t e  d e 
presentació del programa 
h i  h a n  a s s i s t i t  l e s 

El Consell Comarcal contracta 16 
persones en el Programa Treball 
i Formació 2019

Participants del programa

persones participants i la 
vicepresidenta i el gerent 
del Consell Comarcal 
de la Noguera, Anna 
Maria Calvís Munsó i 
Jordi  Oronich Ruiz , 
respectivament.
 L’objectiu del Progra-
ma Treball i Formació és 
facilitar a les persones 
en situació d’atur amb 
més dificultats per ac-
cedir al mercat laboral 
la millora de la seva ocu-
pabilitat facilitant-los les 
competències professi-
onals mitjançant expe-
riència laboral i alhora 
rebre formació amb vista 
a facilitar-los la inserció 
laboral. 
 Aquest programa 
està subvencionat pel 
Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya, el 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, 
el Servicio Público de 
Empleo Estatal i cofinan-
çat pel Fons Social Euro-
peu.

Visita als Horts Urbans

La Companyia Teatral Visibles rep el premi 
del Concurs Suggeriments Solidaris ‘19

 A finals del 2019, el Con-
sell Comarcal de la Noguera 
va fer el lliurament del premi 
del Concurs de Suggeri-
ments Solidaris 2019 que es 
va fer durant el V Dinar Co-

Entrega de premis

munitari de les Entitats a Ba-
laguer. El projecte guanyador 
va ser la Companyia Teatral 
“Visibles”, que s’ha creat des 
del Servei de Rehabilitació 
Comunitària i l’Associació de 

Salut Mental de la Noguera.
La vicepresidenta del Con-
sell Comarcal de la Nogue-
ra, Anna Maria Calvís, va 
destacar la tasca inclusiva 
i de socialització de la com-
panyia i també la visibilitza-
ció del col·lectiu de perso-
nes usuàries del Servei i de 
l’Associació.
 El premi recull les apor-
tacions que es van recaptar 
amb les activitats solidàries 
organitzades durant el Di-
nar Comunitari que es va fer 
al juny, i a la Fira d’Entitats 
de Balaguer, al setembre.  
Aquesta actuació s’inclou 
dins del Pla de Desenvo-
lupament Comunitari de 
l’àrea dels Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la 
Noguera.
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L’Oficina Jove de la Noguera organitza 
l’Esquiada Jove Port Ainé 2020
 Des de l’Oficina Jove 
de la Noguera, s’organitza 
l’Esquiada Jove a l’estació 
d’esquí de Port Ainé, pel 
proper divendres 31 de ge-
ner.
 La sortida està pensada 
per oferir als joves de la 
comarca, la possibilitat 
de practicar aquest esport 
d’hivern, de forma conjunta 
i més econòmica.
 Els joves entre 18 i 29 
anys que siguin o visquin a 
la comarca de la Noguera. 
El preu de la sortida és de 
45 euros i inclou el trans-
port d’anada i tornada en 
autocar, el forfet d’un dia, 
l’assegurança, el lloguer de 

material, el dinar a pistes i 
dues hores de monitoratge. 
Una oportunitat pels joves 
de la comarca. Les inscrip-

cions s’han de fer abans del 
20 de gener. ‘hora de sortida 
serà a les 06.45 h des de 
l’estació d’autobusos.

Cartell de la sortida

Térmens reparteix als seus habitants un 
premsador d’ampolles i llaunes

 L’Ajuntament de Tér-
mens reparteix a totes les 
famílies del municipi un 
premsador de botelles i 
llaunes, en veure que el 
plàstic és el residu que més 
es recicla a la població.
 Aquesta iniciativa pretén 
conscienciar a la població 
de la importància de reciclar 
i a més a més fer-ho correc-
tament.
 Térmens és un dels mu-
nicipis de la Noguera, que 
millor recicla.Aquest és el premsador d’envasos

Festa major a Térmens el 18, 
19, 20, 25 i 26 de gener

Térmens celebra la seva festa major d’hivern

DISSABTE dia 18
08.30 Esmorzar popular al darrera del Poliesportiu.
14.00 Dinar de les Cassoles al poliesportiu amb 
concurs de cassoles.
17.00 Ball de tarda amb l’orquestra Café Latino al 
poliesportiu.
00.30 Concert a càrrec del grup de versions Con-
traBand, Discomòbil Galaxy amb Dj. Jordi Bosch, 
al poliesportiu.

DIUMENGE dia 19
11.30 Activitats infantils al Centre Cultural Sant 
Joan, amb taller de circ, taller de titelles i taller de 
maquillatge.
17.30 Concert de festa majora amb l’Orquestra 
Costa Brava al poliesportiu.
17.30 Futbol, partit entre l’AE Térmens i CD Cervera.
19.00 Ball de tarda amb l’Orquestra Costa Brava. 

DILLUNS dia 20
10.30 Parc Infantil Terrestre al Poliesportiu.
12.00 Missa Major cantada per la Coral de Térmens.
16.30 Parc Infantil Terrestre al Poliesportiu. A con-
tinuació berenar amb música al Bar del Poliesportiu 
Konjovent.
19.00 Concert Líric a dues veus i piano amb Susan-
na del Saz i Helena al Centre Cultural Sant Joan.
20.30 Castell de focs a càrrec dels Diables d’Artesa, 
davant del Centre Cultural.

DISSABTE dia 25
11.30 Festa del 1r Premi d’Àlbum il·lustrat Vila de 
Térmens al Centre Cultural.
18.30 Espectacle de màgia “Una nit amb el Mag 
Lari” amb el Mag Lari al Pavelló.

DIUMENGE dia 26
17.00 Campionat d’Escambrilla al local de la Llar 
de Jubilats i xocolatada per tothom.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Sandville. Un poble 
qualsevol a l’interior dels 
Estats Units, on els ha-
bitants porten una vida 
senzilla, aparentment 
tranquil·la. Només apa-
rentment, perquè en tot 
moment hi ha esclats de 
fúria i desamor, de deses-
peració i amistat, de tra-
ïció i connexió, de vida i 
mort. Hi ha guspires que 
il·luminen tota una vida. 
Hi ha buits que la xuclen. 
Hi ha freds que la conge-
len. De relat en relat, les 
vides dels habitants de 
Sandville es van teixint, 
o esquinçant, o cosint, o 
apedaçant. I els sentim 
tan propers, malgrat la 
distància geogràfica, per-
què justament aquesta 
distància ens revela níti-
dament que els seus sen-
timents són els nostres, 
que la seva vida quotidi-
ana s’assembla tant a la 
nostra que ens hi reconei-
xem en cada petit gest, en 
cada emoció.
 El camí dels esbarzers 
a què fa referència el títol 
és una frontera entre el 
poble i el món, un límit 
que sovint es transita 
però que rarament s’ultra-
passa. Una proposta amb 
fortaleses i no poques sin-
gularitats.

 El senyor Tiberius era 
un home solitari, esquiu, 
petit i gras, que depenia 
de les ajudes socials i vi-
via en un llòbrec soterra-
ni a sota d’en Randolph, 
la Rebecca i els seus fills. 
Tot i les correctes relaci-
ons inicials, la convivèn-
cia entre la família i el 
misteriós veí es va veure 
aviat esberlada, primer 
per les cartes obscenes 
que l’home escrivia a la 
Rebecca; després per 
les denúncies falses de 
pederàstia amb les quals 
va incriminar la parella. 
Avui, el senyor Tiberius 
és mort, i el pare d’en 
Randolph compleix pena 
de presó per l’homicidi. 
Davant la indefensió jurí-
dica i la inoperància po-
licial, com havien de fer 
front a les mentides i a 
les repugnants acusaci-
ons?
 Una narració inquie-
tant de terror domèstic i 
tortura psicològica que 
obligarà el lector a plan-
tejar-se les pròpies pors 
i a explorar els racons 
més foscos de la nostra 
societat. Planteja dubtes 
com si es pot justificar la 
violència en casos d’as-
setjament o defensa prò-
pia.
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El camí dels esbarzers
Autor: Alba Dalmau
Gènere: Novel·la

 Els animals de la selva 
ja estan tips i cuits de les 
ordres i els desordres del 
Lleó. I encara més quan 
descobreixen que ha desvi-
at l’aigua del riu per fer-se 
una piscina al davant del 
cau. On s’és vist? És lla-
vors que sorgeix la idea de 
fer unes eleccions per es-
collir un nou governant de 
la selva. En la cursa hi ha la 
Mona, la Peresosa, la Serp 
i també el Lleó. Però què 
passa exactament en unes 
eleccions? Quines són les 
normes? Com s’escull el 
guanyador?
 Prepara’t per desco-
brir-ho juntament amb els 
animals i tria el teu candi-
dat preferit. A partir d’un 
relat de ficció amb unes 
il·lustracions molt acolori-
des, s’aborda amb humor 
el funcionament del siste-
ma electoral.
 André Rodrigues, La-
rissa Ribeiro, Paula Des-
gualdo i Pedro Markun 
són un col·lectiu d’autors i 
il·lustradors brasilers, que 
han coordinat aquest pro-
jecte juntament amb nens 
i nenes procedents de cinc 
escoles brasileres, amb els 
quals han donat vida als 
animals de la selva i han 
recreat diferents processos 
electorals.

L’ombra del dubte
Autor: Dirk Kurbjuweit
Gènere: Novel·la d’intriga

Les eleccions dels animals
Autor: Col·lectiu d’autors
Gènere: Infantil (+5)

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

Indesinenter

Cap d’any

Sopes a la llum 
d’un dia engrescador
i a taula les converses
s’allarguen cap als anys.

Crides els records 
perquè t’expliquin
aquells secrets tan seus,
futurs enllà.

Vivències de l’ahir 
van resseguint
camins ara per fer
de l’any que apunta.

Benèvol
et lliures plaentment
al so indefugible 
de cada campanada.
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Més de 60 alumnes de la província de 
Lleida participen ja al Concurs Ficcions
 Un total de 62 alumnes 
de 17 centres educatius de 
la demarcació de Lleida 
participen en el concurs de 
creació literària enfocat a 
joves de 14 a 18 anys. L’IES 
Canigó d’Almacelles, és 
de moment el centre més 
participatiu amb un total 
de 12 inscrits.
 En total, Ficcions porta 
un total de 2.048 joves ins-
crits de 198 escoles d’arreu 
del territori de parla catala-
na.
 El concurs “Ficcions, 
l’aventura de crear històri-
es” està enfocat a alumnes 
de 14 a 18 anys que cursin 
2n cicle d’ESO, Batxillerat o 
Cicles Formatius. L’objectiu 
principal d’aquesta iniciati-
va, creada per l’Associació 
de Mitjans d’Informació 
i Comunicació (AMIC), 
busca impulsar la creació 
literària i el treball en equip 
dels estudiants. Així com 
fomentar l’escriptura i la 
literatura en català.
 Els participants han 
d’escriure un relat dividit 
en tres capítols i penjar-los 
a través del web del con-
curs seguint el calendari 
d’entrega. La modalitat de 
concurs, permet als alum-
nes poder participar tant in-
dividualment com en grup 
de fins a tres persones.
 El jurat que el forma, 
són persones vinculades al 
món de la literatura i l’edu-
cació serà, encarregats 

d’escollir els guanyadors 
i els finalistes. Es valorarà 
la qualitat literària dels 
textos, la coherència ar-
gumental i l’originalitat 
de les històries. La segona 
quinzena del mes d’abril es 
publicaran els noms dels 
finalistes, i al mes de maig 
es farà l’entrega de premis i 
diplomes en diversos actes 
arreu dels territoris de parla 
catalana (Menorca, Eivissa, 
Mallorca, València i Barce-
lona).
 El primer premi serà un 
iPhone 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 gua-
nyaran un Smartphone o 
uns auriculars sense fils. 
A més, també es premiaran 
als professors/es més moti-
vadors/es de cada territori 

(València, Illes Balears i 
Catalunya) amb una estada 
de 2 dies per a 2 persones 
amb sopars i/o esmorzars 
inclosos.
 En la darrera edició, Fic-
cions 2019 van participar-hi 
més de 3.800 estudiants de 
segon cicle d’ESO, Batxille-
rat i CFGM de Catalunya, 
Illes Balears i València, 
provinents de més de 300 
centres educatius dife-
rents.
 L’AMIC, com a organit-
zador, vol donar continuï-
tat a aquesta iniciativa a la 
xarxa que compta amb un 
gran èxit de participació 
dels joves i que té la vo-
luntat de promoure la cre-
ació literària. L’Associació 
de Mitjans d’Informació i 
Comunicació representa 
a més de 400 publicacions 
en paper i digitals forta-
ment arrelades arreu del 
nostre país.

 L’any 2000 es va iniciar 
aquest projecte que 
consisteix en nominar, 
cada any, una ciutat, vila 
o poble de Catalunya 
com a Ciutat del Bàsquet 
Català, on durant tot l’any 
es celebren activitats i 
actes esportius, socials 
i culturals referents al 
basquetbol.
 La finalitat d’aquesta 
iniciativa és doble, per una 
banda el reconeixement 
dels homes i dones del 
bàsquet de l’àmbit terri-
torial escollit, que amb la 
seva tasca i dedicació de-
sinteressada, han propiciat 
el seu desenvolupament, 
creixement i popularitza-
ció, en el seu municipi, 
i d’altre significar tam-
bé aquells territoris on el 
bàsquet troba dificultats 
per desenvolupar-se i és 

Acte oficial de la presentació de 
Balaguer com a Ciutat del
Bàsquet Català 2020

Imatge de l’esdeveniment

necessari un recolzament i 
un suport que faci conèixer 
els seus valors formatius, 
esportius i cívics.
 La presentació oficial 
tindrà lloc el proper 25 de 
gener, on es farà una recep-
ció  i  presentació  amb  les  
autoritats  i  representants  
corresponents de  l’Ajun-
tament,  Club  Bàsquet  
Balaguer  i  Federació  Ca-
talana  de  Bàsquet,  de 
l’esdeveniment que es 
portarà a terme durant tot 
l’any. L’acte estarà obert a 
tothom. Les activitats es 
duran a terme duran tot 
l’any, a part de les activitats 
esportives marcades en el 
calendari, també n’hi hau-
rà algunes de caràcter més 
tècnic (així com clínics i 
xerrades) i altres a nivell 
escolar, que aniran a càrrec 
del Club Bàsquet Balaguer.

Cartell concurs Ficcions
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Repartiment de punts al municipal,
1-1 del Balaguer amb l’Artesa de Segre
 Repartiment de punts al 
municipal de Balaguer en 
un partit igualat en el que el 
resultat va fer justícia.
 Encara no havien passat 
dos minuts de partit que el 
Balaguer en va posar davant 
en el marcador  donant la 
sensació de que el partit es 
resoldria fàcilment després 
de que el xut d’Ivan Martinez 
entrés a la porteria de l’Artesa.
 A partir d’aquest moment 
l’equip visitant es va assentar 
al terreny de joc i va començar 
a dominar el centre de camp 
tot i que no va aconseguir 
perforar la porteria local unes 
vegades per falta d’encet i 

unes altres per mèrits del 
porter balaguerí Victor.
 No va ser fins el minut  

Un moment del partit

83 que la insistència dels 
visitants els donava el gol de 
l’empat amb un fot xut.

 E l  S i s v i a l  C l u b 
Bàsquet Balaguer va 
disputar l’últim partit 
de la primera volta del 
campionat a casa de 
l’European International 
School de Sant Cugat del 
Vallès, últim classificat 
i  que tan sols havia 
guanyat un partit.
 E l s  B a l a g u e r i n s 
no van començar el 
partit amb la intensitat 
necessària i des d’un 
bon moment els locals 
van anotar fàcilment i 
aconseguien posar-se 
per davant al marcador, 
16-6 al primer quart, 
mentre que el Sisvial 
s’estancava atac rere 
atac.
 Tot i que el segon 
quart els balaguerins 
van millorar una mica 
en atac, no era suficient 

El Sisvial CB Balaguer acaba la 
primera volta amb una derrota  
a Sant Cugat

Sisvial CB Balaguer

i  seguien concedint 
cistelles fàcils als locals, 
34-19 a la mitja part.
 A  l a  r e p r e s a  e l 
Balaguer va sortir decidit 
a millorar les coses, i 
gràcies a la seva millora 
en defensa aconseguien 
retallar la diferència del 
marcador a 6 punts 43-
37 a falta de 2 minuts pel 
final del 3r quart, però un 
parcial de 13 a 1 tornaven 
a posar una diferència de 
14 punts al marcador i 
que semblava impossible 
de remuntar.
 Al final 66-54, derrota 
dura per 12 punts de 
diferència i la pròxima 
jornada el  Balaguer 
començarà la segona 
volta del campionat a 
la pista del líder de la 
classificació el CB Sant 
Jordi.

Presentació d’equips del Futbol Sala
Balaguer Comtat d’Urgell

 El passat diumenge 22 
de desembre, es va fer al 
pavelló 1r d’Octubre la pre-
sentació dels equips del Fut-
bol Sala Balaguer Comtat 
d’Urgell, amb la presència 
de més de 140 nens i nenes 
que formen l’escola. L’acte 
va comptar amb una demos-
tració de hip hop de l’Escola 
Municipal de Rítmica i a 
continuació un partit entre el 
juvenil del Comtat i el Reus, 
un partit corresponent a la 
Lliga de Divisió d’Honor.Presentació dels equips
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 El passat 11 de gener 
es jugava l’últim partit 
de la primera volta que 
enfrontava al Balaguer 
contra el l íder de la 
categoria i màxim favorit 
a l’ascens, el Tarragona. 
 L e s  l o c a l s 
necessitaven la victòria 
després de la desfeta a 
Sabadell i van plantejar 
un partit molt seriós 
i intens. El Tarragona 
va començar mostrant 
les seves intencions, 
amb un primer parcial 
favorable de 4-10 després 
de dos triples de la seva 
millor llançadora i una 
defensa que posava en 
problemes a les locals. A 
partir d’aquest instant les 
balaguerines van ajustar 
la defensa i van millorar 
l’atac amb una circulació 
més f lu ida i  t ra ient 

Les noies del Cudós Consultors 
CB Balaguer guanyen l’últim
partit de la primera volta

Equip Cudós Consultors Tennis Taula

partit  de l ’avantatge 
interior que disposaven. 
S’arribava doncs amb un 
38-29 al descans.
 A  l a  r e p r e s a  l e s 
alternatives defensives 
visitants van complicar 
e l  part i t .  Quan més 
complicat estava el matx, 
tres triples d’Andrea Perat 
gairebé consecutius, van 
permetre al Balaguer 
col·locar-se 6 punts sobre 
el marcador, i malgrat 
que les visitants van 
ajustar el marcador, les 
grana s’endurien el partit 
després d’un gran treball 
(64-61).
 Aquesta setmana 
les noies del  Cudós 
CB Balaguer, rebran al 
Manyanet Reus a les 
18:30 h al pavelló 1r 
d’Octubte, un gran rival 
necessitat de victòries.

Contra l’equip Autoescola Tatchepol Ripollet

El Balaguer Piera Ecoceràmica continua 
líder en la lliga de Divisió d’Honor
 El Balaguer Piera Eco-
ceràmica va tornar a im-
posar-se abans de les va-
cances de Nadal al Suris 
Calella, per 4 a 2, acabant 
imbatut la primera volta de 
la Lliga de Divisió d’Honor 
Femenina, amb 11 victòries 
en els 11 encontres dispu-
tats.
 Natalya Prosvirnina i 
Svetlana Bakhtina es van 
imposar amb claredat a 
totes les seves rivals per 3 
a 0, en el primer cas contra 
Alba Fernández i Claudia 
Pérez, i en el segon contra 
Aiko Sánchez i Alba Fernán-
dez, mentre que la jugadora 
benjamina Neus Roma va 
debutar amb dues derrotes 
substituint Anna Biscarri.
 El Balaguer Piera Eco-
ceràmica s’acomiadava 
així de l’any i de la primera 
volta de la lliga essent l’únic 
equip imbatut i clarament 

Contra l’equip Suris Calella

destacat al capdavant de la 
classificació.
 El passat 11 de gener, va 
començar la segona volta 
amb una nova victòria, da-
vant l’Autoescola Tatchepol 
Ripollet per un clar 5 a 1.
 Les balaguerines només 
van cedir el primer partit en 
que Anna Biscarri va caure 
per 0 a 3 (7-11, 6-11, 6-11) 

davant Elena Parente, però 
a partir d’aquí tot van ser 
victòries. Primer Svetlana 
Bakhtina es va imposar a 
Marta Peñarando per 3 a 0 
(11-6, 11-4, 11-4), deprés va 
ser Natalya Prosvirnina la 
que va guanyar Aina Mogas 
també per un clar 3 a 0 (11-
5, 11-3, 11-1). Anna Biscarri 
es va imposar al següent 
partit a Marta Peñarando 
per 3 a 1 (11-13, 11-2, 11-9, 
12-10). Natalya Prosvirnina 
va tornar a endossar un 3 a 
0 a Elena Parente (11-1, 11-
6, 11-4), igual que Svetlana 
Bakhtina a Aina Mogas 
(11-2, 11-5, 11-8), deixant el 
marcador final en aquest 
5 a 1 per al Balaguer Piera 
Ecoceràmica.
 Aquest diumenge 19, al 
Molí de l’Esquerrà  apartir 
de les 11 h, s’enfrontaran 
contra el Leka Enea de Irún, 
esperant continuar la ratxa 
de victòries.
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Sergi Bernaus, Anna Artal, Sergi Nunes i 
Antonia Argilés campions Lliga Ponent ‘19
 Sergi Bernaus i Anna 
Artal, en els 10 kilòmetres, 
i Sergi Nunes i Antonia 
Argilés, en els 5, s’han pro-
clamat campions de la Lliga 
Ponent 2019, que va acabar 
diumenge amb la celebra-
ció de la darrera cita, la 
Cursa dels Nassos d’Oliana, 
el passat 31 de desembre.
 Començant pels 10 ki-
lòmetres, en la categoria 
masculina Sergi Bernaus 
(Clos Pons Thai Runners), 
ha estat el millor amb 1.963 
punts, seguit de Ramon 
Bosch (CA Borges), segon 
amb 1.939 punts, i de Joan 
Térmens (Cansallebres Vall-
fogona), tercer amb 1.1919 
punts. Cal destacar que en-
guany Bernaus ha obtingut 
el títol dels 10 kilòmetres, 
mentre que l’any passat va 
guanyar el de 5.
 Passant a l’apartat fe-
mení, la campiona ha estat 
Anna Artal (Amics Atle-
tisme Andorra) amb 2.044 
punts, pel davant de l’ante-
rior campiona, Elisa Lladós 
(Clos Pons Thai Runners), 
que enguany ha estat se-
gona amb 2.008 punts, i de 
Rosamari Carulla (Logies-
port-La Guineu), campiona 
al 2017, que en aquesta 
edició ha estat tercera amb 
1.983 punts.
 Per categories, la resta 
de guanyadors han estat, en 
M60, Robert Gual (Stargart 
Go); en F60, Gina Hortal 

(AE Ekke); en M50, Ventura 
Sánchez (independent); en 
F50, Elisa Lladós (Clos Pons 
Thai Runners); en M40, Ra-
mon Bosch (CA Borges); en 
F40, Montse Puig (AE Ekke); 
en sènior, els vencedors 
del circuit, Sergi Bernaus 
i Anna Artal; en júnior M, 
Roger Closa (Fondistes Sol-
sonès); i en júnior F, Gemma 
Vilella (AE Correvinyes).
 Pel que fa als 5 kilòme-
tres, en homes el triomfador 
ha estat Sergi Nunes (Run-
ners Balaguer), que ja va ser 
campió al 2017, amb 1.463 
punts, seguit d’Oscar Aran 
(Maiparem Alcarràs), segon 
amb 1.422, i de Gilbert Sanz 
(Runners Balaguer), tercer 
amb 1.399. En dones, tri-

omf indiscutible d’Antonia 
Argilés (Clos Pons Thai 
Runners) amb 1.500, pel 
davant de Margot Falip (Es-
ports Truga), segona amb 
1.429, i de Laura Pallejà (CE 
Aritjol-La Selva del Camp), 
tercera amb 1.426.
 Per categories, la resta 
de guanyadors han estat, 
en M60, Antoni Sánchez 
(CA Borges); en F60, 
Michelle Honhon (A Tope); 
en M50, Joan Rosell (CC 
Alcover); en F50, Geovani-
na Mihaes (independent); 
en M40, Joan Font (inde-
pendent); en F40, Antonia 
Argilés (Clos Pons Thai 
Runners); en sènior M, 
Sergi Nunes (Runners Ba-
laguer); en sènior F, Laura 
Pallejà (CE Aritjol-La Selva 
del Camp); en júnior M, 
Sergi Pascual (indepen-
dent); i en júnior F, Margot 
Falip (Esports Truga). Argi-
lés succeeix en el palmarès 
Natàlia Bernat.
 Quant als equips, el 
Clos Pons Thai Runners 
s’ha imposat en les dos 
distàncies, en el cas dels 
10 kilòmetres pel davant 
del Running Blau Peten i 
del Last Zankada, i en els 
5 kilòmetres, superant el 
Maiparem Alcarràs i l’Es-
ports Truga.

Sergi Nunes del Runner’s Balaguer, campió de 5km

 El passat dilluns 23 de 
desembre, 18 nedadors 
d e l  C l u b  E s p o r t i u 
Natació Balaguer, van 
estar premiats en la 
celebració de la III Diada 
de la Natació Lleidatana 
que es va dur a terme al 
paranimf de la Universitat 
de Cervera, pels resultats 
de la temporada 2018-19.
 E l s  n e d a d o r s 
premiats van ser: Marian 
Junior, Clàudia Bravo, 
G u i l l e m  Pu i g ,  J o e l 
Farré, Elia Sanmartín, 
Berta Sanmartín, Laia 

18 nedadors del CEN Balaguer 
han estat premiats en la III
Diada de la Natació de Lleida

Foto de grup dels participants a la celebració

Palacin, Lluís Pijuan, 
Arnau Montpeat, Genís 
Giné,  Huc Ramonet, 
Aurembia ix  Pi fa r ré , 
Arnau Pifarré,  Berta 
B e n s e n y,  G i u l i a n i 
Alexandru, Jordi Suñé, 
Jaume Pal lé  i  Mart í 
Nosas.
 En la mateixa diada, 
també es va premiar el Xè 
aniversari de la Travessia 
d e l  Pa n t à  d e  S a n t 
Llorenç, organitzada per 
aquest Club i que és 
l’única travessa de les 
Terres de Lleida.

Clos Pons Thai Runners campions per equips

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

Vota idiota!
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Era el pregó escrit a 
una paret, i s’ha d’enten-
dre l’origen en uns que no 
creien en la democràcia. 
Tinc un amic que va deci-
dir, no sé quan no tornar 
a votar i així ho fa. Encara 
que té les seves raons, jo 
li responc sempre que és 
un dret al que voluntària-
ment renuncia. Ell té les 
seves raons, diria jo, ben 
argumentades i certa-
ment amb prous motius 
per fer que moltes les 
hagi d’acceptar; per no 
poder entendre als polí-
tics que tenim, i que altres 
que lluint tots els predica-
ments, fossin forçats a di-
mitir per un “virtuós”, que 
sabent fer moltes coses i 
portant un bagatge histò-
ric ho fotes tot malbé per 
culpa d’una “abadessa” i 
d’uns “vicaris” tots plens 
de brutícia en la seva po-
lítica, i ell, essent Honora-
ble per covardia.
 Vosaltres i jo, no som 
capaços d’imaginar-nos 
a un Sr. Miquel Roca si-
tuant a Catalunya en la 
nuvolada en que fa quatre 
anys i escaig estem. Ni 
tampoc que necessités 
l’ajuda de ANC i Omnium. 
Ni donant ànims als CDR. 
Ni justificant les barbari-
tats de tsunamis en que 
sols han aconseguit mo-
lestar a altres catalans 
que treballaven i a la seva 

ciutat. L’elecció del Pujol 
pel Mas s’hauria de veu-
re com una elecció molt 
convenient per ells, tots 
plegats, Abadessa, fills i 
Societat Anònima de san-
goneres que durant tots 
els anys del seus governs 
van anar xupant “Per Ca-
talunya”. I no cal dir, que 
s’aprofitaven de la feina 
ben feta de tots els que 
treballaven amb ànims de 
fer-ho tot el bé que podien 
i sabien. Com eren molts i 
bons van fer durar al Pu-
jol i Societats afins, tot el 
que van poder.
 No podrem saber mai 
on estaríem ara, per la 
raó que els fets solen pas-
sar una vegada. Ara no 
tinc cap dubte de que les 
maneres, les formes i els 
objectius haguessin estat 
uns altres, i amb possibi-
litats obtindre uns resul-
tats més positius que els 
d’ara. Son interrogants 
que no es poden tancar. 
Darrerament Esquerra 
Republicana, ha fet un 
vertader esforç per bus-
car una possible  solució 
al problema actual. Es tot 
un gest per aplaudir.
 Ara , a la vesprada del 
7-1-20 el Sr. Sánchez amb 
una pírrica victòria es el 
nou Presidente del Go-
bierno, i cal que no s’as-
sembli ni gens ni mica 
amb el Zapatero.

 Calia  avui, ahir i demà 
recolzar d’una forma u 
altra al PSOE, doncs era 
l’únic que s’oferia escol-
tar ja que ens necessita-
va. També els altres oferi-
en rialles i voluntats ben 
contraries a caminar junts 
per buscar solucions. Que 
de segur no es trobarien. 
El camí serà llarg.
 El PSOE haurà de ficar 
mà al freno del Sr. Iglesi-
as, i mirar matí, tarda i nit 
de no perdre fidels votants 
de tot Espanya, i haurà de 
treballar molt per la seva 
cohesió interna. No cal 
dir que el diàleg si va fent 
camí els de “Junts per 
Catalunya” es trencaran 
les banyes per donar-se a 
si mateixos totes les glo-
ries i a ER que no deixen 
d’ésser els voluntariosos 
que han estat prou prag-
màtics per oferir-se a par-
lar no els deixaran ni els 
pinyols.
 Potser veurem renéi-
xer  al Sr. Mas, per fer més 
eloqüent allò de “Per Ca-
talunya” amb tot l’ampli 
sentit que vulgueu do-
nar-li. Ara convé treure’s  
al vicari Torra del davant, 
per no allargar-ho podrem 
dir que el càrrec li va gran 
i de espectacle ja en te-
nim prou. Necessitem po-
lítics per una governança 
del país i per recuperar 
l’autèntic esperit català 
i una mica d’allò de com 
érem, amb els canvis que 
lentament, vagin venint  i 
acceptem de bon grat.
----------------------------------------- 

 Primera punyalada 
de Pedro Sánchez a 
Pablo Iglesias “Coleta 
Morada”: L’ha fet pas-
sar d’esser “el” Vice-
president a ser un dels 
quatre vicepresidents.
 Vint ministres. Co-
mença a multiplicar 
ministeris per secreta-
ris d’Estat, Subsecreta-
ris, Directors Generals, 
Subdirectors Generals, 
Delegacions Provinci-
als, i no paris perquè hi 
hauràs d’afegir comis-
sions, comitès, càrrecs 
de confiança, asses-
sors, cunyats, cosins, 
amiguets i continua 
multiplicant, que la 
cosa promet.
 Coleta Morada tam-
bé ha colat un gol: ha 
assegurat per la seva 
descendència, que ara 
tenen dos anyets, si no 
m’equivoco, les pensi-
ons vitalícies que re-
bran de papi i mami. Ja 
sabeu que Irene Mon-
tero, la dona o parella 
de Coleta Morada ha 
desenvolupat la carrera 
més fulgurant de tota 
la democràcia moder-
na, tota vegada que en 
menys de quatre anys 
ha passat d’esser una 
auxiliar administrativa 
a ministressa. El pas 
entremig va ser escom-
brar Tania Sánchez, 

Ja podem dormir
Joan V. Sampedro Cortés
--------------------------------------------------------------------------------------------------

l’anterior parella de Pablo 
Iglesias, i col·locar-se al 
seu lloc. Si et sona mat-
xista fes-t’ho mirar: són 
fets constatats.
 Se sap d’alguns nous 
ministres que han amagat 
una barbaritat de diners 
tributant mitjançant soci-
etats interposades, però 
com que són d’esquerres 
no els caldrà patir perquè 
la premsa ho taparà en un 
tres i no res.
 Comencem-nos a pre-
parar. Ells anuncien una 
gran pujada d’impostos 
a les classes més altes, a 
la gent que tenen ingres-
sos per damunt de no sé 
quants milers d’euros, 
però tu i jo, lector, sabem 
que aquests rics són qua-
tre mal comptats, per tant 
aquest increment de tri-
butació no suposarà res 
per l’Estat. 
 Necessàriament per 
pagar la gran despesa que 
faran hauran d’augmen-
tar, i molt, la tributació de 
les classes mitjanes: tu i 
jo i el veí i tots aquells que 
fa un bon grapat d’anys 
que sostenim aquest Es-
tat que té una voracitat re-
captadora i gastadora de 
tal nivell que no podrem 
aixecar el cap fins que les 
urnes diguin que ja està 
bé, que ja n’hi ha prou.

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

Tota la informació la trobaràs a :

www.revistagroc.com
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 L'expressió "banalitat 
del mal" va ser encunya-
da per Hannah Arendt 
(1906-1975), teòrica polí-
tica i filòsofa alemanya 
d'origen jueu, referint-se 
a convertir el mal en ruti-
na, cosa a la que la gent 
es va acabar acostumant, 
sent normal a l'Alemanya 
nazi . Afortunadament, 
no estem en situacions 
comparables a les que 
es va viure a Europa en la 
primera meitat de segle 
XX amb el triomf de Hit-
ler a Alemanya ni tampoc 
amb el feixisme que va 
sorgir de la guerra civil 
amb el dictador Francis-
co Franco. És per això 
que qualificar de feixistes 
o nazis a persones, asso-
ciacions, entitats, etc. és 
una forma de banalitzar 

La banalització de les paraules
Anna Estany, Catedràtica de filosofia de la ciència de la
Universitat Autònoma de Barcelona i Membre de Federalistes 
d’Esquerres
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

el mal a través de les pa-
raules i expressions que 
el representen.
 Durant les passades 
festes nadalenques, con-
cretament la nit del 27 
al 28 de desembre, van 
aparèixer unes pintades  
a la seu del Partit dels 
Socialistes de Catalunya 
a Balaguer, en què  se’ls 
titllava de feixistes la 
qual cosa és una mostra 
d'aquesta banalització 
de les paraules i, en dar-
rer terme, del mal a què 
es refereixen. El feixisme 
ens retrotrau a l'època de 
la dictadura franquista, 
una època fosca durant 
la qual hi va haver molta 
gent que va patir presó i 
falta de llibertat, a més 
d'unes condicions eco-
nòmiques i socials que 

ningú vol que tornin a 
reproduir-se. Què tenen 
a veure els socialistes 
de Balaguer amb el fei-
xisme? El greuge és no 
només al PSC i a tots els 
que van dipositar el seu 
vot a favor d'aquesta op-
ció política, sinó també a 
tots els demòcrates que 
van lluitar contra la dic-
tadura i saben molt bé 
què és el feixisme. També 
a totes les persones que 
independentment de la 
seva opció política són 
demòcrates i respecten 
la diversitat d'opinions i 
tendències polítiques.
 Davant d'aquesta in-
dignitat s'obren alguns in-
terrogants sobre els seus 
autors:  en nom de quina  
ideologia i posició políti-
ca ho van fer, quin va ser 
el seu objectiu, com ar-
gumenten la justificació 
d'aquestes accions? Tam-
bé podem preguntar-nos  
si eren joves i / o adults. 
En el cas de ser joves cal 
pensar si ho eren només 

d'edat però sense les vir-
tuts d'aquesta etapa de la 
vida en què les persones 
encara no estan maleja-
des per l'experiència i sol 
predominar la tolerància, 
l'empatia, l'obertura a no-
ves formes de vida, d'opi-
nions, de cultura, etc. Si 
eren adults o fins i tot del 
que es diu ara de “la ter-
cera edat”, que van viure 
en temps de la dictadura, 
la pregunta és què varen 
fer per implantar la de-
mocràcia. A més, en el 
cas de ser joves hi cap la 
possibilitat que la seva 
ignorància els hagi portat 
a no discernir entre dicta-
dura i democràcia. En el 
cas de ser adults aquesta 
acció no els eximeix de 
responsabilitat ja que no 
tenen cap excusa de des-
conèixer el que va supo-
sar la dictadura.
 Finalment, respecte al 
contingut de les pintades 
n'hi ha una que és parti-
cularment  punyent. Diu 
el següent: "fora feixis-

tes dels nostres barris", 
la qual cosa indica una 
forma de patrimonialit-
zar  l'espai públic  per "els 
nostres" i expulsar "els al-
tres". No és precisament 
una actitud democràtica 
sinó tot el contrari. Els 
demòcrates, del signe 
polític que sigui, no po-
dem quedar al marge i 
callar davant indignitats 
d'aquest caire. A Bala-
guer hi cabem tots i l'es-
pai públic és patrimoni 
de tots els ciutadans. El 
que ha de ser impossible 
és la ignorància, la mala 
fe i l'atac als demòcrates, 
tractant-los de feixistes.

----------------------------------------
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La ciutat de Balaguer es prepara per una 
nova edició del Carnestoltes del Congre
 Des de la regidoria  de 
joventut i educació de la 
Paeria de Balaguer, ja s’està 
preparant una nova edició 
del “Carnestoltes del Con-
gre”, que es celebrarà els 
propers dies 22 i 23 de febrer.
 Seguint la dinàmica de 
l’any passat, dissabte es farà 
un concurs de comparses 
per grups amb més de vuit 
persones i majors de dotze 
anys. L’escenari  i el jurat, 
seran  a la Plaça Mercadal. 
Per la nit, el ball al Pavelló 
Molí de l’Esquerrà, amb 
premis a la modalitat parella 
i individual.
 Serà el diumenge, el torn 

al Carnestoltes infantil, amb 
premis per la millor carros-
sa, vehicle amb remolc o 

comparsa. Les inscripcions 
ja es poden fer a través del 
web de l’ajuntament.

 Un any més el dia 
17 de gener, Balaguer 
celebrarà la Festa dels 
Tres Tombs en honor a 
Sant Antoni.
 El divendres a partir 
de les 7 h del matí, es farà 
el repic de campanes per 
anunciar la festa i serà 
a les 8 h la cerimònia 
dels populars panets de 
Sant Antoni. A les 9 h es 
farà la missa a l’altar de 
Sant Josep oficiada per 
Mossèn Jordi Freixenet.
 A les 11 h hi haurà una 
missa solemne oficiada 
per Mossèn Joan Pujol 
concelebrada amb altres 
mossens de la parròquia 
i amb l’assistència de la 
Confraria de Sant Antoni 
i diferents autoritats 
municipals. La missa 
s’acompanyarà amb la 
música de la soprano 

Aquest divendres 17 de gener 
es celebrarà la festa dels tres 
tombs en honor a Sant Antoni

Festa dels Tres Tombs de l’any passat

Pilar Calafell i Enriqueta 
Tena a l’òrgan. En acabar 
s’oferirà coca de sucre 
i  moscate l l  per  a ls 
assistents.
 A les 12 h l’inici dels 
Tres Tombs a la Plaça 
Mercadal. Beneint primer 
als animals domèstics, en 
segon lloc les carrosses. 
E n  t e r c e r  l l o c  l a 
benedicció dels tractors 
i maquinària agrícola.
 L’actes s’acabarà amb 
un dinar de germanor 
al Molí de l’Esquerrà i 
ball, organitzat per la 
Confraria de Sant Antoni.

Rua del diumenge de Carnestoltes de l’any passat

La Sucrera de Menàrguens presenta 
l’obra  “La ratonera” al Teatre Municipal

 El proper diumenge 2 de 
febrer, el grup de teatre La 
Sucrerar de Menàrguens, 
presentarà a les 18 h al Te-
atre Municipal de Balaguer, 
l’obra “La ratonera” d’Agat-
ha Christie. Un any més, la 
companyia de teatre mostra 
la seva cara més solidària 
i porta la seva estrena al 
teatre en benefici de Mans 
Unides-Lluita contra la fam. 
A part també celebra el seu 
30è aniversari amb aquesta 
obra d’intriga.“La ratonera” del grup La Sucrera de Menàrguens

Dijous es farà el repic 
de campanes a les 
12h, per anunciar la 
vigília de la festa dels 
tres tombs
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Continuen els espectacles de petit format 
del Cicle Emboirats per aquest gener
 El segon cicle d’Em-
boirats que es va estrenar 
el passat 1 de desembre, 
continua amb els seus es-
pectacles de petit format, 
pensat per a nens a partir de 
tres anys pels diumenges al 
mati.
 El passat dia 12, l’es-
cenari va ser la Biblioteca 
Margarida de Montferrato 
amb l’espectacle  de màgia  
“Mag Màgia” amb Enric 
Magoo.
 El proper diumenge dia 
26, a l’Escola Municipal de 
Música, es podrà gaudir 
de l’espectacle Pianissimo 
Circus de Cirquet Confetti. 

Enguany com l’any passat 
es va entrega d’un passa-
port per a tots aquells que 

vulguin anar a tots els es-
pectacles i entrar al sorteigs 
de diferents regals.

 L a  F u n d a c i ó 
M a r g u e r i d a  d e 
Montferrato presentarà el 
proper 24 de gener, a les 
8 del vespre, l’exposició 
Impactos de Ramón 
Cerezo.
 Aquesta exposició 
estarà oberta fins el 
p roper  18  d ’abr i l ,  i 
e s t à  c o m p o s t a  p e r 
instal·lacions, escultures, 
vídeo i fotografia. Ramón 
Cerezo  ha  t reba l la t 
amb blocs cúbics de 
formigó de diferents 
mides que durant el 
procés de realització han 
patit cops i impactes; 
transformacions que 
mostren una metàfora 
del caos còsmic.
 D’aquesta manera 
Ramón Cerezo ens parla 
de la complementarietat 
que guarden entre si la 

Exposició “Impactos” de Ramón 
Cerezo a la Fundació Marguerida 
de Monferrato

destrucció i la creació. 
Dues accions contràries 
q u e ,  c o n s e c u t i v e s , 
compleixen amb la funció 
de la propagació: estadis 
en els quals es produeix 
el procés artístic que, 
com a conseqüència, 
genera l’objecte artístic.
 R a m ó n  C e r e z o 
(Barberà del  Val lès, 
B a r c e l o n a ,  1 9 5 8 ) 
desenvo lupa  e l  seu 
treball principalment en 
l’escultura però sense 
oblidar altres suports com 
el vídeo o la fotografia. 
La seva obra ha estat 
mostrada en un extens 
nombre d’exposicions i 
fires d’art a Europa.
 L’horari de l’exposició 
és de dimarts a divendres 
de 10.30 h a 14 h i de 17 h 
a 20.30 h. Dissabtes de 11 
h a 14 h.

Espectacle Pianissimo Circus de Cirquet Confetti

Nova campanya de donació de sang els 
propers dies 24 i 25 de gener

 Els propers dies 24 i 25 
de gener hi haurà una nova 
campanya de donació de 
sang a la sala d’exposicions 
de la Paeria de Balaguer, 
organitzada pel Banc de 
Sang i Teixits de l’Hospital 
Arnau de Vilanova amb la 
col·laboració de l’Associa-
ció de Donants de Sang de 
la Noguera.
 El divendres 24, l’horari 
serà de 17 h a 21 h i els dis-
sabte dia 25, serà de 10 h a 
14 h.La Paeria acollirà una nova campanya de donació de sang

Obra de Ramón Cerezo
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------
ES PRECISA perso-
nal de cuina i sala per 
restaurant a Balaguer. 
Nova obertura. Raó: 
687449890.
-----------------------------------
MASAJISTA PROFE-
SIONAL. Técnicas de 
relajación, drenaje lin-
fático, terapéutico, anti-
estrés, faciales y estéti-
cos. Razón: 631657319.
------------------------------------
REPASSOS d’anglès, 
Primària, ESO i Batxi-
llerat. Raó: 698383277. 
-----------------------------------
ES PRECISA esteticis-
ta a mitja jornada, amb 
experiència. Portar 
currículum al Centre 
d’Estètica Enriqueta 
o enviar-lo per mail a: 
enri117@hotmail.es
-----------------------------------
SE OFRECE chica para 
cuidar gente mayor o 
hacer limpiezas del ho-
gar. Razón: 642562324.
-----------------------------------

HOMBRE de 33 años 
se ofrece como ayu-
dante de mecánica, 
paleta o hacer trabajos 
de agricultor. Dispo-
nibilidad de horarios. 
Con referencias. Ra-
zón: 641457378.
-----------------------------------
PROFESSORA nati-
va dóna classes par-
ticulars amb llengua 
anglesa. Possibilitat 
de fer classes de con-
versa, en grups reduïts 
o bé en classes par-
ticulars. Informa’t ja, 
sobre els horaris dis-
ponibles. Raó telèfon: 
650422582.
-----------------------------------
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.
-----------------------------------

MOTOR
------------------------------------
VENC Golf 1.6, del 2007, 
gasolina, 5 portes, ma-
nual, mans lliures, cli-
matitzador bizona. En 
bon estat. Únic propie-
tari. Raó: 679996544.
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
A CAMARASA es ven 
terreny a peu de car-
retera. Rústic, amb 
reg, dos parcel·les 
(aprox. 10.000 m2 cada 
una). Raó telèfons: 
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, llar de foc, a/a, 
bomba de calor. Raó: 
639920281-973447752.
-----------------------------------

ES VEN local acabat 
de 33m2, al c/ Moli del 
Comte, 39 de Bala-
guer. Raó: 973446011-
629725009.
-----------------------------------

VARIS
------------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges 
(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.
-----------------------------------

ASESORAMIENTO 
técnico para negocios 
de hotelería, en direc-
ción ventas, dirección 
compras, actualiza-
ciones de negocio, 
trabajo en equipo, 
etc... Tel. 628132019.
-----------------------------------
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
----------------------------------
-----------------------------------

Posa el teu anunci breu en aquesta 
secció, ja sigui que compres, vens o 

t’ofereixes per alguna feina.
Proba-ho!

Informa’t al 973 448 273.
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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
19.17 (8) 19.43
20.03 (4) 20.29
20.07 (8) 20.33
20.53 (3) 21.19
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.53 (6) 23.19

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 (8) 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 dv.
07.40 “ dissabtes
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
06.45 dissabte i diumenge 
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 diumenge
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 10/01//20209.

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 9 de gener a les 8 de la tarda del 16 de gener DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 16 de gener a les 8 de la tarda del 23 de gener SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 23 de gener a les 8 de la tarda del 30 de gener MARCH

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 10/01/2020.
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