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Sumari
En Portada

1r Concurs de pessebres

-------------------------------------------------------------------------------L’àrea de Joventut i Ensenyament no han volgut
deixar de donar un servei a les famílies durant les
vacances de Nadal i oferir als infants activitats amb
les quals s’ho passin bé. El Casal es farà durant els
matins, de 9 a 14 h, en tres períodes: el primer, els dies
22, 23 i 24 de desembre; el segon es farà els dies 28, 29,
30 i 31 de desembre i el darrer els dies 4 i 5 de gener,
al Casal Lapallavacara. Amb un màxim de 40 places
per període i que els participants es dividiran en grups
bombolla de 6 persones amb un monitor cada grup.
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>>BALAGUER
# Tanca la fase de votació dels segons Pressupostos Participatius
Pel que fa a les propostes que pot votar la ciutadania, n’hi ha un total
de 20 de diferents tipologies
# Els Mossos d’Esquadra editen un nou calendari solidari
Enguany els diners recaptats aniran destinats per als nens amb càncer
#Lluís Cortés nominat a millor entrenador femení de l’any
El balaguerí Lluís Cortés, tècnic del F.C. Barcelona femení, ha estat nominat als premis “The best”, atorgats
per la FIFA, com a millor entrenador femení de l’any
# Balaguer celebra el Dia Internacional contra la Violència envers les dones
El 25 de novembre Balaguer va celebrar el Dia llegint un manifest institucional, des del Consell Comarcal.
# Ja han començat les obres del Parc de Bombers de Balaguer
La reforma interior està prevista que tingui una durada de 9 mesos i
les obres estan funcionant a bon ritme
# Avança a bon ritme el procés de tramviarització del ferrocarril
Permetrà millorar la permeabilitat d’un costat i altre de la via
>>COMARCA
# La biblioteca d’Àger estrena nova imatge del seu logo a partir d’un concurs popular
L’obra escollida ha estat la d’Olga Castro, veïna d’Àger de 42 anys i llicenciada en Belles Arts. El jurat, format
per l’Equip de Govern, va escollir entre propostes anònimes
# Ja estan a la venda les entrades pel concert de Josep-Manel Vega al Molí de Tartareu
El guitarrista d’Os de Balaguer portarà al Molí de Tartareu la música que ha estat tocant per tot el món
# L’Ajuntament de Térmens aprova ajusts per pal·liar la crisi del Covid-19
L’import de l’ajuda és de 300 euros i cal presentar la sol·licitud del 3 al
31 de desembre al mateix ajuntament
# Dos noves famílies a Cubells asseguren la continu¨tat de l’Escola
Aquest novembre s’han incorporat a l’Escola Sol Naixent de Cubells
cinc alumnes nous, provinents de famílies que han arribat a la població
>>CULTURA/OCI
# El Departament de Cultura diposita al Museu de la Noguera una talla gòtica
La imatge, que mesura 90 x 26 x 16 cm, fou adquirida pel Departament en una casa de subhastes el passat
2019 i és de procedència desconeguda
# L’Esplai Gaspar de Portolà ha tornant a activar les seves activitats de lleure
Ha hagut de reconvertir la primera excursió del curs en una activitat a Balaguer a causa de la pandèmia
# El CEB informa: “Què es pot fer a la muntanya?”
Tant aviat es pugui el CEB tornarà a proposar-vos activitats per tornar
a fer allò que tant agrada a la gent de muntanya i amants de la natura
# Balaguer comença les festes de Nadal amb l’encesa de llums i Santa Llúcia
Les associacions de comerciants de Balaguer 2021 i la del Centre
Històric preparen les seves campanyes
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Ja s’han presentat les activitats per la
mainada i el Casal de Nadal per enguany
Vàries activitats per les
festes de Nadal per als
més petits en substitució
al Cosmolúdic, suspès a
causa de la pandèmia
L’àrea de Joventut i Ensenyament no han volgut
deixar de donar un servei
a les famílies durant les
vacances de Nadal i, alhora,
oferir als infants activitats
artístiques, lúdiques i recreatives amb les quals s’ho
passin bé i alhora complementin la seva formació.
El Casal es farà durant
els matins, de 9 a 14 h, en
tres períodes: el primer, els
dies 22, 23 i 24 de desembre;
el segon es farà els dies 28,
29, 30 i 31 de desembre i
el darrer els dies 4 i 5 de
gener, al Casal Lapallavacara. Amb un màxim de 40
places per període i que els
participants es dividiran
en grups bombolla de 6
persones amb un monitor

Presentació activitats de Nadal

cada grup. En el Casal de
Nadal hi haurà activitats i
tallers de tot tipus: ceràmica, sandart, música i ball,
ciència, cuina, manualitats,
scalèxtric i jocs i activitats
d’enginy, entre altres.
D’altra banda, la Paeria
també ha organitzat aquest
any el primer Concurs de
Pessebres. Els interessats
en participar-hi han de fer
un vídeo amb una durada
màxima de 30 segons. En el
vídeo s’hi ha de veure tot el
pessebre i s’ha de publicar

1r Concurs de Pessebres

a Instagram amb el hashtag
#pessebrebalaguer i etiquetar @Balaguerjove.
Una altra novetat de
la programació d’actes de
Nadal d’enguany és la celebració del primer Campionat de Fornite. És una
activitat adreçada als joves.
La intenció és poder fer el
campionat de forma presencial tot i que caldrà esperar
a veure com evoluciona la
pandèmia. Si no fos possible fer-lo físicament es faria,
online.
Pel que fa al Caga Soca
de Nadal, aquest es farà el
diumenge 20 de desembre
al pavelló Molí de l’Esquerrà
amb l’espectacle “Safari”
de la Companyia La Baldufa. Caldrà inscripció prèvia i
a l’entrar hi haurà una guardiola solidària en benefici
de La Marató.
També hi ha previst un
espectacle familiar, “Bons
moments” de la Companyia
Filigranes, en aquest cas
el dia 3 de gener al Teatre
Municipal, també amb inscripció prèvia.

NOTA AGRAÏMENT
El Dr. Pere Roig Cubino metge dentista amb motiu de la seva
jubilació, agraeix profundament a Balaguer i comarca la confiança
depositada durant aquests 38 anys.
La clínica dental continua sota la direcció del
Dr. Guillem Salse, excel·lent professional i persona.
Gràcies i fins aviat.

La Paeria de Balaguer tanca
la fase de votació dels segons
Pressupostos participatius
Pe l q u e f a a l e s
propostes que pot votar
la ciutadania, n’hi ha un
total de 20 de diferents
tipologies. Es tracta de
propostes molt diverses,
d’interès general i
distribuïdes per diferents
barris de la ciutat i
que van, per exemple,
des de projectes per
arranjar carrers o
parcs, inversions per
a mobiliari públic o de
béns materials per a
diferents equipaments,
entre altres. Entre les
propostes, hi ha també
suggeriments de millores
d’alguns entorns de la
ciutat, ja sigui des del
punt de vista de serveis
com l’enllumenat, una
millor senyalització vial
o la reparació d’alguna
infraestructura una mica
deteriorada.
Altres propostes
aposten per millores en
parcs infantils o juvenils,
una adequació del Parc

del Reial o la instal·lació
d’un ‘pumptrack’.
També hi tenen cabuda
propostes adreçades a la
promoció i lluïment de la
ciutat o l’adquisició d’un
equip de so per cedir a
les associacions.
Un cop tancat el
procés de votació dels
pressupostos, el dia 4 de
desembre es donaran a
conèixer les propostes
guanyadores, que es
preveu que es puguin
executar durant l’any
que ve.
Els nous Pressupostos Participatius compten amb una partida de
150.000 euros, que es
veurà reflectida al pressupost ordinari de 2021.
Les votacions es poden fer per dos canals:
presencialment a la
casa de la Paeria, amb
una bústia i de forma
telemàtica mitjançant
l’app Bústia Ciutadana.

Panells informatius al vestíbul de la Paeria
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Un any més els Mossos d’Esquadra editen
un calendari solidari pels nens amb càncer
Fa vuit anys que des del cos de Mossos d’Esquadra
es fa un calendari solidari per recaptar diners
El passat 20 de novembre es va presentar el nou
calendarin benèfic pel
2021 del cos dels Mossos

Presentació del calendari

d’Esquadra, que enguany
els diners recaptats aniran destinats a l’AFANOC
(Assocaició de Familiars i

Amics de Nens Onològics
de Catalunya). L’objectiu
és sensibilitzar la societat
envers la situació d’aquests
menors i les seves famílies
i captar recursos. L’import
de les seves vendes es
destinarà íntegrament a
aquesta associació per tal
de contribuir a llurs iniciatives de suport, tant als
nens i nenes malalts com
a les seves famílies, en la
seva lluita contra el càncer
infantil.
El preu d’aquest calendari és de 5 euros i a
Baaguer, el podreu trobar a
la Papereria Marta, Estanc
San Agustín, Estanc Rabarté, Llibreria Urgell, Lapallavacara, Centre de Recursos
Pedagògics (educació) i a
la Comissaria Mossos de
Balaguer.

Lluís Cortés nominat a millor
entrenador femení de l’any
El balaguerí Lluís
Cortés, tècnic del F.C.
Barcelona femení, ha
estat nominat als premis
“The best”, atorgats per
la FIFA, com a millor
entrenador femení de
l’any, en la seva passada
temporada amb l’equip.

Lluís Cortés

Enguany és la seva
segona temporada al
primer equip femení
del Barça. La passada
temporada va guanyar la
lliga, la Supercopa i va
arribar a les seminfinals
de la Champion League
Femenina de la UEFA.
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Ja han començat les obres de l’interior
del Parc de Bombers de Balaguer

Avança a bon ritme el procés de
tramviarització del ferrocarril al
seu pas per Balaguer

A principis d’aquest
mes de novembre, van
començar les obres de reforma de l’interior del Parc
de Bombers de Balaguer.
Aquestes obres estaven
aprovades des del passat
2017.
El Parc de Bombers
de Balaguer, és el segon
parc més important de la
província de Lleida, es va
construir el 1984 i durant 36
anys els mateixos bombers
han anat fent les feines de
manteniment de l’edifici.
La reforma interior està
prevista que tingui una
durada de 9 mesos i les

La Generalitat ha
adjudicat la redacció del
projecte de la millora de
la integració urbana de la
línia d’FGC Lleida-la Pobla
al seu pas per Balaguer,
amb un pressupost de
79.000 euros.
Durant els 8 mesos
de termini amb què
compta la redacció del
projecte, es posaran
damunt la taula aspectes
com les compensacions
i correccions en zones
verdes que incloïa
el projecte inicial
que contemplava el
soterrament de la via al
seu pas per Balaguer.
La Generalitat ha
estat receptiva a les
demandes de la Paeria
de més “permeabilitat”
en el projecte que busca
la integració urbanística
de les vies del tren; més

Obres al Parc de Bombers de Balaguer

obres estan funcionant a
bon ritme. La previsió seria
que durant la campanya

forestal de l’any 2021 els
bombers hi puguin tornar
amb les obres acabades.

Balaguer celebra el Dia Internacional
contra la Violència envers les dones

Lectura del manifest des del Consell Comarcal

El 25 de novembre Balaguer va celebrar el Dia Internacional per a l’Eliminació
de les Violències envers les
Dones, llegint un manifest
institucional, des del Consell
Comarcal. A part també es va
presentar un vídeo “Jo també
soc masclista. En soc conscient?”, elaborat pel Servei
d’Informació i Atenció a les
Dones dels Serveis Socials,
amb el qual s’envia un missatge als homes mostrant
diferents situacions de violències masclistes.

Tren al seu pas per Balaguer

Es mantindran les
reunions entre la
Paeria de Balaguer, el
Departament de
territori i Ferrocarrils
passos cap a la trama
urbana de l’altre costat
de la via del tren, on ja
hi ha molts serveis com
col·legis, la piscina o la
zona esportiva, a banda
de l’àrea d’Inpacsa, i la
situació de l’andana més
cap al sud per a permetre
la continuïtat del carrer
Sant Crist.
Aquesta
actuació
d’integració urbana, que
permetrà millorar la permeabilitat d’un costat i
altre de la via, acabarà
suposant una inversió
estimada en 10 MEUR.
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La Biblioteca d’Àger estrena nova imatge
del seu logo a partir d’un concurs popular

Nou logotip de la Biblioteca d’Àger

La Biblioteca Amèlia
Claverol d’Àger, ha estrenat
nou logotip, després d’organitzar un concurs popular

al qual s’han presentat 4
propostes. L’obra escollida
ha estat la d’Olga Castro,
veïna d’Àger de 42 anys i

llicenciada en Belles Arts.
El jurat, format per l’Equip
de Govern, va escollir entre propostes anònimes. La
guanyadora rebrà un premi
literari consistent en un lot
de llibres i ha exposat que
la seva proposta s’ha inspirat
en els 4 conceptes que per a
ella representa la biblioteca:
“transformació, llibre obert,
finestra i volar”.
Des de la biblioteca s’han
impulsat altres iniciatives,
com el nou carnet amb accés
al préstec interbibliotecari,
la renovació d’ordinadors,
impressores i programari,
il·luminació i mobiliari que
s’estrenarà proximament.

L’Ajuntament de Térmens aprova uns
ajuts per pal·liar la crisi del Covid-19
S’han aprovat les les bases dels ajuts directes i d’urgència, destinades a aquells
titulars d’establiments del
municipi (autònoms i/o PIMES) que han estat obligats
a tancar i/o a reduir la seva
activitat i en conseqüència
han vist reduïts els seus ingressos com a conseqüència de la COVID-19. L’import
de l’ajuda és de 300 euros i
cal presentar la sol·licitud
del 3 al 31 de desembre al
mateix ajuntament.

Ajuntament de Térmens

Ja estan a la venta les entrades
pel concert de Josep-Manel Vega
al Molí de Tartareu

Josep-Manel Vega

El guitarrista d’Os de
Balaguer Josep-Manel
Vega portarà al Molí
de Tartareu la música
que ha estat tocant per
tot el món durant els
darrers dos anys, en un
esdeveniment en plena
natura que tindrà lloc el
dia 5 de juny de l’estiu
vinent.
Més que un concert,
l’espectacle, anomenat
“Natura i transformació”,
és una experiència en
directe, propiciada no
solament per la música
sinó per la calma, la pau
i l’harmonia de l’entorn.
Ja s’han posat a la
venta les 50 localitats
que permet l’espectacle,
a un preu reduït de
16 euros. Es poden
ad q u irir, n o m és fin s
al 31 de desembre o
fins que s’exhaureixin,

directament a la pàgina
web de l’artista: www.
josepmanelvega.com
El Molí de Tartareu,
a la riba del riu Farfanya, a la comarca de La
Noguera, es troba en un
espai obert privilegiat.
Un territori enmig del
no-res, ideal per un esdeveniment d’aquestes
característiques.
Després del concert
es pot sopar, i fins i tot
allotjar-se, en aquesta casa rural aïllada,
coneguda arreu per la
qualitat de la seva oferta gastronòmica i dels
seus servei.
L’espectacle, d’una
durada entre 2 i 2,5 hores
aproximadament,
es donarà un obsequi
commemoratiu als assistents, gentilesa de
Torrons i Mel Alemany.
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Àger consciencia a la seva població amb
iniciatives contra la violència de gènere

Els productors de Noguerament
Bo treuen a la venda lots amb
els seus productes gastronòmics

L’Ajuntament d’Àger va
organitzar sis iniciatives
per a conscienciar la població sobre la necessitat
de combatre i eradicar les
violències masclistes de
la societat, amb motiu de
la commemoració del Dia
internacional per a l’eliminació de la violència envers
les dones, pel passat 25 de
novembre.
El consistori s’ha adherit
al #Manifest25N2020 que,
amb caràcter unitari i elaborat per l’advocada penalista,
criminòloga i formadora Carla Vall, ha impulsat l’Institut
Català de les Dones (ICD), en
el marc de la campanya “Ni
agressor, ni còmplice. Atura
les violències masclistes”.
A més a més, les setmanes
prèvies, l’ajuntament ha dut
a terme una compra de llibres destinats a l’Escola Pública Andreu Farran d’Àger,
per a promocionar la igualtat

La iniciativa es
va presentar el passat
mes d’octubre al
Consell d’Alcaldes
que se celebrava al
Consell Comarcal de
la Noguera per tal de
difondre l’acció entre
els representants dels
municipis de la comarca.
El lots gastronòmics
contenen productes de
diferents empreses, totes
membres del distintiu
Noguerament Bo, com Pla
Oví, Alimentació Farràs,
Cal Retjo, FructumCat,
Cal Blasiet, Lo Pernil de
Ponent, Casa Patau, Conill
com Cal, Formatgeria de
Clua i Pàmies Vitae. Els
lots, presentats en una
caixa de fusta corporativa,
es vendran sota comanda
en diferents tipologies
de lots i preus Es pot
consultar el contingut i

Les mascaretes que es van repartir per la població d’Àger

de gènere entre els infants
del centre educatiu.
Una altra de les iniciatives ha estat la de contractar un taller de defensa
personal, gratuït i amb una
durada de dos dies, al qual
van assistir una quinzena de
15 dones.
També es va repartir
entre la població un centenar de mascaretes facilita-

des per l’ICD, de color lila
i amb la inscripció “prou
violències masclistes”, per
donar encara més visibilitat
al missatge. Finalment, el 25
de novembre, just abans de
la lectura del manifest es va
fer un minut de silenci a les
12 hores del migdia, per donar suport a totes les dones
que pateixen situacions de
violència masclista.

Dues noves famílies a Cubells asseguren
la continuïtat de l’Escola Sol Naixent

Escola Sol Naixent de Cubells

Aquest mes de novembre s’han incorporat a l’Escola Sol Naixent de Cubells
cinc alumnes nous, provinents de dos famílies que
han arribat a la població,

fet que assegura la continuïtat d’aquesta escola i
també la plaça d’un segon
mestre.
Al mes d’agost l’Ajuntament de Cubells va engegar

una campanya per tal de fer
venir famílies al municipi
amb fills en edat escolar,
per no quedar-se sense
escolars.
El concurs públic, oferia
dos cases a lloguer, propietat del consistori, amb un
lloguer molt econòmic.
Una de les famílies és
d’orígen de la República Dominicana, vivien a
Parets del Vallès i tenen
quatre filles. L’altra família
és de Balaguer i tenen un
nadó i una filla d’Educació
Infantil.
Des del Consistori veuen la possiblitat de tornar
a obrir la llar d’Infants de
cara al curs vinent, ja que
aquest curs no hi havia
nens d’aquesta edat.

Lots Noguerament Bo

Els productors de la
Noguera sota aquests
distintiu s’han unit per
vendre conjuntament
els seus productes
els preus dels lots tipus
a la web del distintiu
www.nogueramentbo.
cat. També hi ha l’opció
de personalitzar-ne el
contingut, consultant-ho
als establiments.
Noguerament Bo és
el distintiu agroalimentari
que identifica i
promociona els productes
agroalimentaris produïts
o elaborats, transformats
i envasats en l’àmbit
territorial de la comarca
de la Noguera, seguint les
indicacions de qualitat,
proximitat, sostenibilitat,
etc. del Reglament.
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El Departament de Cultura diposita al
Museu de la Noguera una talla gòtica
Aquesta escultura de
fusta policromada
representa una santa i
porta una heràldica del
comte Pere II d’Urgell

A finals del mes de novembre, el Departament de
Cultura de la Generalitat
de Catalunya va realitzar
al Museu de la Noguera
un dipòsit per temps indefinit d’una escultura de
fusta policromada d’època gòtica que representa
una santa amb heràldica
del comte Pere II d’Urgell
(1347-1408).
La imatge, que mesura
90 x 26 x 16 cm, fou adquirida pel Departament
de Cultura en una casa de
subhastes el passat 2019 i
és de procedència desco-

Aquest diumenge 29
de novembre, el Teatre ha
viscut el concerts de cloenda de l’edició 2020 del
Barnasants Cançó d’autor, de la mà del quartet
Ovidi 4, format per Borja
Penalba, Mireia Vides,
David Fernández i David
Caño, amb més de 120

Talla de fusta donada al Museu

neguda.
Està previst que en
breu s’iniciï un procés
de neteja i restauració
d’aquesta escultura que
molt probablement decorava alguna església o
capella de l’antic comtat
d’Urgell.
Un cop aquesta talla
estigui restaurada i s’hagi
fet l’estudi de la peça,

aquesta s’incorporarà a
l’exposició permanent del
Museu de la Noguera que
explica el passat medieval
andalusí del nord del districte de Lleida així com el
comtat d’Urgell, exposant
diferents peces emblemàtiques d’aquestes èpoques
i que ajudarà a conformar
una mica part del passat
d’aquesta zona.

L’Esplai Gaspar de Portolà ha tornat a
activar les seves activitats de lleure

Cursa d’orientació per Balaguer

El passat dissabte 28 de
novembre una quarantena
d’infants i joves acompanyats de l’equip de monitores i monitors del Centre
d’Esplai Gaspar de Portolà

Balaguer tanca l’edició 2020 del
festival Barnasants

han participat en una cursa
d’orientació. En grups de 6
persones, els infants han
recorregut monuments i
espais emblemàtics de la
ciutat visitant la muralla,

Santa Maria, el Sant Crist
o el Museu Comarcal de la
Noguera.
L’Esplai Gaspar de Portolà ha hagut de reconvertir
la primera excursió del curs,
que habitualment es feia a
la serra del Montsec o del
Mont-roig, en una activitat
a la ciutat de Balaguer a
causa del confinament municipal.
Aquesta primera activitat s’ha realitzat seguint les
mesures del pla d’obertura
progressiva d’activitats de
lleure educatiu presencial, en vigor des del 23 de
novembre. L’Esplai manté
la voluntat de celebrar el
major nombre d’activitats
de lleure en un curs diferent
marcat per la pandèmia.

Concert del quartet Ovidi 4

assistents de la capital
de la Noguera que han
pogut gaudir de la represa d’activitat del Teatre
Municipal i viure en directe un concert que estava programat per finals
de març i que l’esclat de
la pandèmia havia ajornat fins ara.

C U L T U R A << 11

El Centre Excursionista de Balaguer ens El racó del poeta
informa: “Què es pot fer a la muntanya?”
Miquel Trilla

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

El CEB demana ànims i paciència, ja que quan es
pugui des del centre tornaran a fer sortides
El Centre Excursionista
de Balaguer us trasllada les
instruccions rebudes des
de la Federació d’Entitats

Una imatge de “El balconet”

Excursionistes de Catalunya
(FEEC) per informar de què
i com es pot gaudir de la
natura durant l’actual 1er

tram (des del 23/11 al 7/12)
de desescalada a causa de
la Covid.
A partir del dia 8/12, i en
funció del que dictaminin
les autoritats pertinents, hi
hauran unes altres mesures
a complir. Per trobar-ne tota
la informació més detallada connectar-vos a aquest
enllaç: https://www.feec.
cat/actualitat/noticies/comafecta-el-pla-dobertura-progressiva-a-les-activitats-demuntanya/
Des del Centre Excursionista de Balaguer volen
animar a tothom i demanen
paciència. Tant aviat sigui
tot plegat més adient el
CEB tornarà a proposar-vos
activitats per tornar a fer allò
que tant agrada a la gent de
muntanya i amants de la
natura.

Indesinenter

Quan tot és transparent
Habites a la retina dels meus ulls,
d’ençà d’ahir mateix a mig matí
quan em parlaves.
Deixava temps i veu al teu abast,
perquè em diguessis
les coses que ara aprens, el que ja ets,
la llarga fila
dels dies que et fan gran
ràpidament.
La veu i les paraules, sang de sang,
i el net més transparent de la infantesa,
registre d’harmonia,
de tanta plenitud i perfecció.
Batega l’aire fresc, se’m fica endins,
i els cors es comuniquen, ho sentim,
com més grandet et fas dia per dia.
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Balaguer comença les festes de Nadal
amb l’encesa de llums i Santa Llúcia
Les associacions de
comerciants Balaguer
2021 i la del Centre
Històric preparen les
seves campanyes
Balaguer donarà el tret
de sortida de les festes Nadalenques amb l’encesa de
llums que tindrà lloc el divendres dia 4 de desembre
a les 19,30 h a la plaça del
Mercadal, amb la rebuda
del Polsim, personatge que
forma part d’aquest nou relat que des de fa dos anys
la Paeria està introduint en
la cavalcada de Reis. També
s’encendrà l’estel de Nadal i
els llums de la ciutat per part
del paer en cap, Jordi Ignasi
Vidal i un representant de
les associacions de comerciants Balaguer 2021 i del
Centre Històric.

Mercat de Santa Llúcia

Presentació del Mercat de Santa Llúcia

Prèviament a aquest
acte es presentaran les campanyes nadalenques a càrrec de les associacions de
comerciants de Balaguer i la
del Centre Històric.
El diumenge dia 13 de
desembre es celebrarà el
mercat nadalenc, la Fira
Mercat de Santa Llúcia, una
de les fires amb més història
i tradició, anomenada també

com la Fira dels Alls, que enguany aporta alguns canvis
degut a la pandèmia, com
el canvi de dia, passa a ferse amb diumenge i es farà a
la Plaça Mercadal, amb un
tancament perimetral per
tal de poder controlar les
entrades i les sortides. Les
parades guardaran també
una distància entre elles i
es demanarà que es respectin les normes de guardar
la distància entre persones,
portar sempre la mascareta
i netejar-se les mans amb el
gel hidroalcohòlic.
La temàtica de les parades serà molt variada des
de complements, bijuteria,
regals, ornaments, arbres i
flors de Nadal, figuretes de
pessebre, vidre gravat, ganxet … Fins a diferents productes gastronòmics de proximitat com els torrons, el vi
i el cava, la cervesa artesana,
els formatges, els embotits,
els dolços…

“Aquest Nadal tots sumem!”
nova campanya comercial per
potenciar el consum local
“Aquest Nadal tots
sumem!” és l’eslògan
de la campanya, que
l’Associació de Comerç
ACB i el Gremi de
Restauració de Balaguer
han pensat per aquestes
festes, unint-se per donar
suport als sectors que han
estat a causa de la crisi
sanitària i més en concret,
la restauració.
L’objectiu d’aquesta
iniciativa es donar
importància i visibilitat
en aquests sectors, com
a motor econòmic de la
ciutat, i reactivar el comerç,
els serveis i la restauració.
		 E n g u a n y
es farà un sorteig de
3.000 euros, en vals per
comprar o consumir
en els establiments
adherits a la campanya.
El sorteig d’aquests vals
es farà entre totes les

Una campanya que
servirà per potenciar
el teixit empresarial,
comerç i restauració
de la ciutat
compres i consumicions
d’establiments ACB, bars,
cafeteries i restaurants
adherits, que es realitzin
entre el 4 de desembre fins
el 6 de gener 2021.
Aquest any més que
mai, s’ha d’ajudar al
comerç local i donar-li vida.
El comerç de proximitat
permet crear llaços entre
veïns i veïnes, es un del llocs
on es teixeix una relació
humana i personal, per
això tots som importants,
i la suma de tots és un
poble viu amb futur i ple
d’oportunitats.

Imatge de la campanya d’enguany
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL

-----------------------------------SE OFRECE chica seria y responsable para
limpiar casas, pisos,
escaleras, planchar y
fregar platos. Buenas
referencias. Razón:
642428457.
----------------------------------S’OFEREIX professora
nativa per fer classes
particulars d’anglès.
Classes de conversa,
en grups molt reduïts
o particulars. Raó telèfon: 650422582.
-----------------------------------REPASSOS d’anglès.
Cursos de Primària,
ESO i Batxillerat. Raó:
698383277.
-----------------------------------

IMMOBLES

----------------------------------LLOGUER LOCAL comercial a Balaguer,
de 32 m2, al c/ Girona.
Amb la instal·lació feta
d’aigua i llum. Està
dotat de porta d’alumini i també vidre i
reixa. Informa’t sense
compromís al telèfon:
973450555.
-----------------------------------A CAMARASA es
ven terreny a peu de
carretera. Terreny
rústic, amb reg, dos
parcel·les (aproximadament de 10.000
m 2 cada una). Raó
telèfons informació:
973446011-629725009
------------------------------------

ES TRASPASSA a Balaguer, botiga de roba
infantil, equipada i en
ple funcionament a Balaguer. Raó: 973450555.
-----------------------------------

VARIS

----------------------------------VENC DOSSIER de la
Fura dels Baus i Los
Rinos. Preu negociable: 150 €. Informació:
973586284 (Joan).
----------------------------------ES VEN CÀMERA Sony
Alpha 3000, mirorless.
Objectius (SEL 18-55 i
55-210). Amb motxilla
Hama. Preu: 325 euros.
Raó: 620817088.
------------------------------------

COMPRO monedes,
bitllets, segells, joguines antigues, rellotges
(totes les marques), àlbums de cromos, postals, fotos antigues,
còmics, llibres antics,
programes de cine, plomes estilogràfiques,
nines Nancy, escalextric, coberteries de plata i antiguitats. . Raó:
676803205.
----------------------------------ME GUSTARÍA encontrar señora de 45 a 65
años, para amistad,
salir y divertirse. Me
gusta hacer deporte y
viajar. Espero tu llamada. Ante todo seriedad.
Razón: 646214205.
-----------------------------------

---------------------------------VENC DOSSIER de la
Fura dels Baus i Los
Rinos. Preu negociable: 150 €. Informació:
973586284 (Joan).
----------------------------------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció de
breus classificats, us
podeu adreçar al telèfon 973448273 o a
les nostres oficines
al c/ Sant Lluís, 36-38
entresòl de Balaguer.
Informa’t sense compromís al nostre web:
www.revistagroc.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Farmàcies

Telèfons útils
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
973 351 266
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
--------------------------------------------------------------------------

ÀGER
F. JOSA

973455286

------------------------------------------------------------------ALGERRI
GÁLLEGO-REÑÉ

973426189

------------------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. DOLSET- Sant Lluís, 6
F. MARCH- C. Barcelona, 10
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973450214
973445384
973445280
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

------------------------------------------------------------------RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

------------------------------------------------------------------MONTGAI
PILAR GINÉ

973430358

------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

973438136

------------------------------------------------------------------TÉRMENS
EVA CAMPIÑEZ

973180037

------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del del 3 de desembre
a les 8 de la tarda del 10 de desembre
DOLSET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 10 de desembre
a les 8 de la tarda del 17 de desembre
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del del 17 de desembre a les 8 de la tarda del 24 de desembre
MARCH

DEMANI’NS
PRESSUPOST

SORTIDES
BALAGUER
06.58 (1)
08.15 (4)
08.18 (5)
10.08 (1)
11.15 (2)
12.08 (7)
14.07 (7)
14.08 (2)
16.22 (8)
16.23 (7)
16.37 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.17 (8)
20.03 (4)
20.07 (8)
20.28 (7)
20.53 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.53 (6)

ARRIBADES
LLEIDA
07.24
08.41
08.44
10.34
11.41
12.34
14.33
14.34
16.48
16.49
17.03
18.24
18.34
19.43
20.29
20.33
20.54
21.19
22.09
22.28
23.19

BALAGUER
05.52 (4)
08.15 (1)
11.15 (2)
15.31 (7)
17.31 (8)
17.56 (3)
19.51 (6)

LA POBLA
07.00
09.22
12.22
16.38
18.38
19.03
20.58

LES AVELLANES

AIGUABELLA ALENTA, G.

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

Horari de trens

** Els horaris de trens canvien
constantment. Aconsellem confirmar
horaris al web www.fgc.cat .Horaris
de trens actualitzats el 15/11/2020.

SORTIDES
LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.47 (1)
08.50 (7)
09.05 (2)
10.47 (2)
11.10 (7)
13.30 (1)
15.05 (7)
15.30 (2)
17.05 (5)
17.30 (4)
18.44 (8)
19.05 (7)
19.25 (4)
21.05 (7)
21.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
05.52
06.46
08.15
09.16
09.31
11.15
11.36
13.56
15.31
15.56
17.31
17.56
19.10
19.31
19.51
21.31
21.56

LA POBLA
07.08 (4)
10.08 (2)
13.00 (7)
15.15 (8)
15.30 (4)
19.00 (8)
19.21 (7)
19.46 (3)
21.46 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.28
20.53
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.

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.40
“
19.55
“
20.25
“
06.10
TÀRREGA
06.50
“
07.50
“
12.00
“
14.00
“
19.30
“
06.30
LLEIDA
07.15
“
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.10
“
09.15
”
09.53
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.15
“
14.55
“
15.15
“
15.18
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
16.35
“
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.17
AGRAMUNT
19.17
“

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
dg.
dl. a ds.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
dl., dm., dj., dv.
dl., dm., dj., dv.
diari
dl. a dv.
divendres
diari
dl. a dv.
dl. a ds.
dl. a dv.

SORT.
14.20
19.10
20.40
06.30
07.20
14.00
14.20
14.25
19.10
20.40
08.25
12.45
14.45
12.00

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“
“
ÀGER
“
“
“
“
“
“
ALMENAR
“
“
ALBESA

CALENDARI
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv.+dg.
dl. a dv.
dissabte
dissabte
dl. a dv.
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv. + dg
dl. a dv. feiners
dissabtes
dl. a dv. feiners
disbt mercat

SORT.
07.15
08.00
08.05
08.45
08.50
09.10
09.15
10.00
10.05
11.10
11.15
12.30
12.35
13.00
13.40
13.45
14.10
14.15
15.00
16.00
16.15
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
de dilluns a diumenge
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al
web: www.alsa.es . Actualitzat el 15/11/2020.
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