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En Portada
Festa Major de Balaguer

 Les Festes del Sant Crist tornaran a comptar amb 
actes i espectacles per a totes les edats. Alguns actes 
no es faran degut a la pandèmia, però s’han pensat 
alternatives per poder gaudir d’aquests dies.
 Entre aquests canvis, cal esmentar que s’ha sus-
pès el tradicional esmorzar de germanor a causa de 
la pandèmia però sí que es portarà coca en samfaina 
a les residències, on es faran també alguns concerts, 
per apropar la festa a la gent gran que està interna en 
els centres de la ciutat.
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#Èxit de visitants en el nou format de Firauto obrint les portes el divendres
La fira del vehicle de segona mà de Balaguer va comptar amb 22 expositors que durant tot el cap de setma-
na van oferir al públic assistent més de 200 vehicles, tots ells supervisats i revisats 

# Ja s’han inaugurat les reformes del Parc de Bombers de Balaguer
S’ha millorat la cotxera o les sales de descans. A més, hi ha un espai per netejar els EPI, un gimnàs, i també un 
vestidor i bany femení. L’obra ha comptat amb un pressupost d’1,5 milions d’euros

>>BALAGUER
# Balaguer celebra les festes del Sant Crist del 5 al 9 de novembre

Les Festes tornaran a comptar aquest any amb diferents actes i 
espectacles per a totes les edats

# El teatre va acollir el 10è concurs internacional de Cant Líric
Els premis es van donar el passat 24 d’octubre al Teatre Municipal

# Obres de millora en el paviment del cementiri d’Àger  
Una actuació que s’ha dut a terme gràcies a les aportacions que els 
veïns i veïnes que tenen un nínxol en possessió al cementiri

# Conveni de col·laboració entre “La Caixa” i Caixabank i el Consell
El Consell Comarcal rebrà una aportació econòmica de 14.000 €, 
pels Projecte Àgape, aliments solidaris de la Noguera

# Balaguer celebrarà el proper 21 de novembre la Cursa de la Dona
Enguany serà la novena edició amb un recorregut de 5km  pels 
principals carrers de la ciutat de Balaguer

# L’exposició Balaguer amb B de Bàsquet més de 80 anys d’història
El divendres 5 de novembre a les 8 del vespre, coincidint amb l’inici dels 
actes de les festes del Sant Crist

>>COMARCA
# Térmens amplia la seva xarxa d’enllumenat públic amb energia solar

L’Ajuntament de Térmens ha ampliat la xarxa d’enllumenat públic amb la instal·lació de sis punts d’enllumenat 
públic que funcionen amb energia solar fotovoltaica

# Incorporació d’un camió nou al servei de recollida de voluminosos del Consell Comarcal 
Es tracta d’un camió nou que millora les condicions de treball i de seguretat laboral del personal del servei

>>ESPORTS
# Ple de victòries del Futbol Club Balaguer durant el passat mes d’octubre

Els pròxims partits són en contra el Castellserà, a casa, el diumenge de festa major i un altre cop a casa, el 
dia 14 de novembre contra el Bellpuig

# Balaguer celebra el proper 14 de novembre la 40 edició de la Cursa del Sant Crist
Aquesta edició té novetats, com la reducció a les modalitats de 5km i la caminada no competitiva

# “Comprar a Balaguer t’omple el moneder” nova campanya de l’ACB  
La campanya s’emmarca dins d’un Pla de Reactivació Local, promociona el 
comerç de proximitat i es fa una crida per comprar a les botigues de la ciutat

# El teatre ha estat l’escenari del projecte Apropa Cultura
La proposta ha comptat amb la participació de membres de l’Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida



4 >> F E S T A  M A J O R

Balaguer torna a celebrar les festes del 
Sant Crist del 5 al 9 de novembre
 Les Festes del Sant 
Crist tornaran a comptar 
aquest any amb diferents 
actes i espectacles per 
a totes les edats. Alguns 
actes no es faran degut a la 
pandèmia, però s’han pen-
sat alternatives per poder 
gaudir d’aquests dies.
 Entre aquests canvis, 
cal esmentar que s’ha sus-
pès el tradicional esmorzar 
de germanor a causa de la 
pandèmia però sí que es 
portarà coca en samfaina a 
les residències, on es faran 
també alguns concerts, per 
apropar la festa a la gent 
gran que està interna en 
els centres de la ciutat.
 Pel que fa les firetes, 
es mantindran a la zona 
del pavelló Inpacsa mentre 
que les parades que tradi-
cionalment estaven ubica-
des al Passeig de l’Estació 
aquest any es traslladaran 
al pàrquing del costat de 

l’estació de trens, amb la 
qual cosa es guanyarà en 
seguretat, ja que a la zona 
del Passeig les parades 
feien que hi hagués poca 
visibilitat en algunes zones 
d’aquesta via.
 Pel que fa al llibre de la 

Festa Major, destacar que 
aquest 2021 és una obra de 
l’artista local Rosa Agustí 
la que il·lustra la porta-
da.  Es tracta de la imatge 
d’un quadre en què Agustí 
plasma un dels actes més 
tradicionals i bonics de 
la Festa Major, la ballada 
de gegants, i ho fa amb la 
imatge dels més nous, el 
Sereno i la Bepeta. Des de 
fa tres anys,  la Paeria  va 
decidir aprofitar aquest 
llibre per tal de retre un 
homenatge als artistes lo-
cals que, en algun moment 
de la seva vida artística, 
han volgut plasmar alguna 
imatge d’aquesta festa tan 
nostra i especial, la Festa 
Major o Festes del Sant 
Crist, i agrair la seva tasca 
en aquests artistes.

Presentació dels actes de la Festa Major

Balaguer celebrarà enguany la seva major en honor 
al Sant Crist del 5 al 9 de novembre

PROGRAMACIÓ FESTES DEL SANT 
CRIST 2021

>> DIVENDRES dia 5

09.30 h. Sortida de les diferents escoles 
cap al Santuari en grups bombolla.
10.00 h.  Ofrena al Sant Crist de 
Balaguer de dos escolars de cada 
centre, acompanyats dels  capgrossos, 
el padrí i la nena.
10.30 h.  Ballada de gegants i capgrossos 
a l’esplanada del Sant Crist amb la 
Xaranga Estrella Band.
11.00 h. Actuació del grup d’animació 
La Sal de Mars amb l’espectacle Dan-
ses Esbojarrades, a l’esplanada del 
Sant Crist.
12.00 h. Repic general de campanes 
per anunciar l’inici de la Festa Major.
12.00 h. Ofrena Floral del CF Balaguer.
12.15 h. Ofrena Floral de la Gent Gran.
17.00 h. Concerts de festa major a les 
residències geriàtriques amb els du-
ets: De Gala i Banda Sonora.
19.45 h. Inauguració de l’exposició Ba-
laguer amb B de Bàsquet.  Presentació 
dels més de 80 anys d’història del bàs-
quet a la nostra ciutat, a la sala d’expo-
sicions de la Paeria.
20.30 h. Pregó de festes a càrrec de  
Xavier Sánchez, balaguerí,  ex-jugador 
professional de bàsquet. Va jugar 9 
temporades a la lliga ACB, entre els 
equips del CB Múrcia i CB Girona 
i cinc més a la LEB Oro amb el club 
murcià. Fou internacional amb la se-
lecció espanyola sub-22, guanyant la 
medalla de plata a Istanbul.
Reconeixement a Lluís Muixí,  mestre 
pastisser de Balaguer que ha rebut 
molts guardons, entre ells dos primers 
premis europeus i vàries medalles 
d’or. A la sala d’actes de la Paeria.
21.00 h. Cabaret Teatre amb Laberint 
Striptease, a la Mercantil.
23.00 h.  Concert Jove amb els grups 
“Buhos” i “Banda Neón” al pavelló In-
pacsa.

Portada del llibre obra de Rosa Agustí
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Buhos divendres 5 de novembre

Per accedir als concerts joves caldrà presentar el 
passaport Covid a l’entrada del pavelló Inpacsa

 El cartell dels concerts 
Joves de la festa major 
d’enguany porta un reper-
tori ben variat. 
 Divendres el pavelló In-

pacsa obrirà les seves por-
tes per oferir els concerts 
de Buhos i Banda Neón.
 Dissabte el concert es-
tarà protagonitzat per la 

música dels anys 80, amb 
artistes com Nacho G. 
Vega de Nacha Pop, Ma-
nuel España de La Guar-
dia, Javier Ojeda de Danza 
Invisible, Carlos Segarra 
de Los Rebeldes y Vicky 
Larraz de Olé Olé, amb el 
concert “1980 Pop Festival 
mi generación”.
 Dilluns Lágrimas de 
Sangre i Wasa seran els 
encarregats de tancar el 
cartell de la festa jove.
 Cal destacar que serà 
necessari el passaport 
covid per accedir als con-
certs, que comptaran amb 
servei de barra i on es po-
drà estar a peu dret. Es po-
den comprar les entrades 
(5 euros) al web a festama-
jor.balaguer.cat. Obertura 
de portes a partir de les 22 
h.

Gran varietat d’estils i música en els 
concerts Joves de la festa major

>> DISSABTE dia 6

09.30 h.  XXXIV Torneig Escacs Memo-
rial Pijuan - Fundació Estel al casal de 
Lapallavacara. Obert als escolars de 
Balaguer (federats o no).
10.15 h. Matinal infantil de cultura po-
pular, a la plaça del Pou.
10.15 h.  Passejada del grup de percus-
sió local Bandelpal, des de la plaça de 
la Sardana fins a la plaça del Pou.
11.00 h. Tallers i activitats diverses amb 
la participació d’entitats i associaci-
ons de cultura popular de Balaguer.
12.00 h. Espectacle el meu amic Bru-
tus. Edat recomanada de 2 a 9 anys. 
Plaça del Pou. 
13.30 h. Lliurament del Premi Encar-
nació Vila i Escoda i lliurament dels 
trofeus del Torneig d’escacs, a la sala 
d’actes de la Paeria.
16.30 h. Els nostres gegants i capgros-
sos visiten els padrins a les residènci-
es! En horaris convinguts.
17.00 h. Simultànies d’escacs al ves-
tíbul de la casa de la Paeria. Les dis-
putarà el GM català Hipòlit Asís, de 35 
anys, enfront 25 jugadors, amb un ELO 
de 2502.
                 <<
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>> DISSABTE dia 6

17.30 h. Marching Swing Jam  amb el 
grup The Hot Pickles Quintet a dife-
rents punts del passeig de l’Estació.
17.30 h. Cinema infantil en català amb 
la projecció de la pel·lícula Ron Dona 
Error, una producció de Disney, al ci-
nema Balaguer, a la sala d’actes de la 
casa de la Paeria.
18.30 h. Obertura de l’exposició  “Què 
tenim sota els peus? Fa un repàs a 
l’evolució de la vida a les terres de 
Ponent i el Pirineu a partir del registre 
fòssil conservat en diferents jaciments 
paleontològics d’aquests indrets. Al 
Museu de la Noguera.
19.45 h. Cinema amb la projecció de 
la pel·lícula El último duelo, al cinema 
Balaguer, a la sala d’actes de la casa 
de la Paeria.
21.00 h. Cabaret Teatre amb Laberint 
Striptease, a la Mercantil.
23.00 h.  Concert “1980 Pop Festival Mi 
Generación” al Inpacsa.  Més de 3 ho-
res de música en viu dels èxits dels 80 
amb els artistes més importants d’una 
sola generació com són Nacho G. Vega 
de Nacha Pop, Manuel España de La 
Guardia, Javier Ojeda de Danza Invisi-
ble, Carlos Segarra de Los Rebeldes y 
Vicky Larraz de Olé Olé.  

>> DIUMENGE dia 7

11.30 h. Passejada de gegants i 
capgrossos. Sortida des de la Paeria, 
amb la Xaranga Estrel la Band.  
Recorregut per la ciutat i arribada a la 
plaça dels Comtes d’Urgell (plaça del 
Museu)
12.00 h. Vermutegem pels nostres bars 
de la Plaça Mercadal. Cada establi-
ment oferirà un vermut especial Festes 
del Sant Crist a les seves terrasses. 
12.00 h. 59è Concurs de Colles Sarda-
nistes Trofeu Ciutat de Balaguer  amb 
la Cobla Orquestra Maravella.
                               <<
  

Gegants, espectacles infantils i sardanes 
ben presents durant el Sant Crist

 Les Festes del Sant Crist 
2021 comptaran amb les 
tradicionals ballades de 
gegants i altres activitats in-
fantils i pel que fa a l’ofrena 
floral, els nens i nenes faran 
el recorregut fins a l’espla-
nada del santuari sense la 
prèvia concentració que 
hi havia habitualment a 
la plaça del Mercadal. Un 
cop arribin al Sant Crist 
dipositaran les flors en unes 
cistelles preparades per a 
l’ocasió i serà només una 
representació de cada cen-
tre la que farà l’ofrena floral 
dins de la basílica.
 Com a novetat, aquest 

any s’ha previst també una 
“matinal de cultura po-
pular”  a la plaça del Pou 
dissabte al matí amb diver-
sos tallers i un espectacle 
familiar.
 El diumenge dia 7 de 
novembre se celebrarà tam-
bé el Campionat de Colles 
Sardanistes a la plaça del 
Mercadal i pel que fa a la 

programació teatral, en 
el marc de les Festes del 
Sant Crist es podrà veure al 
Teatre Municipal l’obra ‘El 
gran comediant’ amb Joel 
Joan i l’espectacle ‘El retro-
bament’ de Versions xics’ 
adreçat a públic infantil.
 D’altra banda, el ba-
laguerí Xavier Sánchez 
Bernat, ex-jugador profes-
sional de bàsquet, serà 
el pregoner de les festes 
d’enguany. Xavier Sánchez 
va jugar 9 temporades a la 
lliga ACB, entre els equips 
del CB Múrcia i CB Girona i 
cinc més a la LEB Oro amb 
el club murcià. Al Múrcia 
va assolir dos ascensos a 
l’ACB i va guanyar la Copa 
Príncep d’Astúries. Així 
mateix va ser internacional 
amb la selecció espanyola 
sub-22, amb la qual va gua-
nyar la medalla de plata al 
Campionat d’Europa d’Is-
tanbul.

Ballades de sardanes a la Plaça Mercadal

Xavier Sánchez, pregoner d’enguany

Les tradicionals ballades 
de gegants i capgrossos 
així com les sardanes 
formaran part de la
programació dels actes
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Orquestra La Maravella el diumenge

Enguany no es farà ball de festa major i no hi haurà 
llotges, però els espectacles es veuran asseguts

 En les festes del Sant 
Crist d’enguany, hi ha una 
sèrie de canvis respecte a 
les orquestres.
 No hi haurà servei de 

llotges i no es farà ball de 
festa major, però les or-
questres oferiran concerts i 
espectacles pel seu públic 
que es mantindrà assegut 

i amb mascareta. Per ac-
cedir-hi s’haurà de pagar 
entrada de 3 €. La venda 
d’entrades anticipades es 
podrà fer des de la web fes-
tamajor.balaguer.cat, pre-
sencialment a l’oficina de 
Turisme, o al telèfon  973 
445 194. L’obertura de por-
tes serà 45 minuts abans 
de l’inici de l’espectacle.
 L’orquestra la Maravella 
presentarà el seu concert el 
diumenge dia 7 a les 17.30 
h i un segon concert a les 
20 h a Inpacsa. La Selvata-
na ho farà el dimarts dia 9, 
amb un primer espectacle 
a les 17.30 h i a les 20 h, 
amb la Big Band Selvata-
na.
 Les residències d’avis 
de la ciutat també tindran 
concerts amb els duets de 
Gala  i Banda Sonora.

Enguany les orquestres oferiran grans 
espectacles enlloc del ball de festa major

>> DIUMENGE dia 7

17.30 h. Concert de Festa Major: Con-
cert espectacle amb l’Orquestra Mara-
vella, al pavelló Inpacsa.
17.30 h. Cinema infantil en català  amb 
la projecció de la pel·lícula Ron dona 
error, una producció de Disney, al ci-
nema Balaguer, a la sala d’actes de la 
Paeria.
18.00 h. Teatre amb El gran comediant 
de Joel Joan, al Teatre Municipal.
19.45 h. Cinema amb la projecció de 
la pel·lícula El último duelo, al cinema 
Balaguer, a la sala d’actes de la Paeria.
20.00 h. II Concert de festa major: L’Evo-
lució de la Música  amb  l’Orquestra 
Maravella, al pavelló Inpacsa.

>> DILLUNS dia 8

11.00 h. Jocs de fusta familiars de la 
Companyia Festa i fusta, a la plaça del 
Mercadal. Per a tots els públics.
12.00 h.   El petit circ de Mesieu Mous-
tache amb la Companyia Pessic de 
Circ. Espectacle de circ familiar de 
carrer, a la plaça del Mercadal. Tots els 
públics.                  <<



8 >>

El Teatre va acollir el 10è Concurs
Internacional de Cant Líric Germans Pla
 El passat diumenge 24 
d’octubre, el Teatre va acollir 
el 10è Concurs Internacional 
de Cant Líric Germans Pla, 
Ciutat de Balaguer.
 Els premiats van ser: 
Aurora Peña, 1r premi (4.000 
€) cedits per la Paeria de 
Balaguer. Premi del públic. 
Participació remunerada al 
concert del cicle de Musica 
Germans Pla ‘22. Gira a la xar-
xa de musiques de Joventuts 
musicals de  Catalunya. Estre-
na d’una obra del compositor 
Joan Magrané al concert del 
cicle de música Germans Pla 
‘22, patrocinat per la Fundació 
Marguerida de Montferrato.
 Aina Martín i Yuliia Sa-
fonova, 2n premi  ex aequo 

(2.000 €) cedits  per la Diputa-
ció. Participació remunerada 
al concert del cicle de Musi-
ca Germans Pla ‘22.
 Ferran Albrich, 3r premi 

Un moment del concert

Ja s’han inaugurat les reformes del Parc 
de Bombers de Balaguer
 El passat 15 d’octubre  
el conseller d’Interior, Joan 
Ignasi Elena, va inaugurar 
les obres de remodelació 
del Parc de Bombers de 
Balaguer. S’ha millorat la cot-
xera o les sales de descans. 
A més, hi ha un espai per 
netejar els EPI, un gimnàs, i 
també un vestidor i bany fe-
mení. L’obra ha comptat amb 
un pressupost d’1,5 milions 
d’euros, i es van iniciar fa un 
any per revertir les mancan-
ces que patia des que es va 
construir al 1984.

Inauguració Parc de Bombers

(1.000 €) cedits pel Consell 
Comarcal. Participació re-
munerada al concert del ci-
cle de Musica Germans Pla 
‘22.

>> DILLUNS dia 8

18.00 h.  Versions per xics amb 
l’espectacle familiar el Retrobament,  
al Teatre Municipal de Balaguer.
19.00 h. Cinema amb la projecció de 
la pel·lícula El último duelo, al cinema 
Balaguer, a la sala d’actes de la Paeria.
23.00 h Concert Jove amb els grups 
“Lágrimas de sangre” i “Wasa” al pa-
velló Inpacsa.

>> DIMARTS dia 9

10.15 h. Sortida des de la casa de la 
Paeria de la Corporació Municipal cap 
al Santuari del Sant Crist per assistir 
a la Missa Solemne, acompanyats per 
la Cobla Selvatana i els Gegants de 
Balaguer.
11.00 h. Solemna Eucaristia presidida 
per Mons. Joan – Enric Vives, arque-
bisbe i bisbe diocesà, al Reial Santuari 
del Sant Crist.  
12.00 h. Vermutegem pels nostres bars 
de la plaça del Mercadal. 
12.00 h. Teatre familiar amb Polzet a la 
Sala la Mercantil. Edat recomanada de 
4 a 11 anys.

B A L A G U E R
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>> DIMARTS dia 9

12.30 h. Trobada amb els gegants i les 
autoritats a la plaça de Sant Salvador.  
Passejada fins a la plaça del Mercadal 
i  Ballada de l’Harpia i posterior Balla-
da de gegants i capsgrossos, acompa-
nyats per la Cobla Selvatana, al mig de 
la plaça.
13.00 h. Acte de lliurament del XXXII 
Premi Comte Jaume d’Urgell a la bres-
sola, escoles associatives de la Catalu-
nya Nord, a l’escenari de la plaça del 
Mercadal. 
13.15 h. Ballada de sardanes amb la 
Cobla Selvatana, a la plaça del Merca-
dal.
17.30 h. Cinema infantil en català amb 
la pel·lícula Ron dona error.
17.30 h. Concert espectacle amb l’Or-
questra Selvatana, al pavelló Inpacsa.
20.00 h. II Concert BBS – Big Band Sel-
vatana  amb l’Orquestra Selvatana, al 
pavelló Inpacsa.
21.00 h. Espectacle de focs artificials 
del Sant Crist, a càrrec de la Pirotècnia 
Tomàs. Es dispararan des de davant de  
l’església de Santa Maria.

Firauto d’enguany

Es va inaugurar el divendres per la tarda i acollia 
caravanes i autocaravanes com a novetat

 La fira del vehicle de 
segona mà de Balaguer va 
comptar amb 22 expositors 
que durant tot el cap de 
setmana van oferir al pú-

blic assistent més de 200 
vehicles, tots ells super-
visats i revisats, amb un 
gran ventall d’opcions, des 
de les més econòmiques, 

que es trobaven al Mercat 
de la Ganga, amb vehi-
cles que no superaven els 
6.000 euros, fins a les més 
sofisticades, per a públics 
més exigents i/o amants 
del motor amb vehicles de 
gerència i amb molt pocs 
quilòmetres. Tots revisats i 
garantits amb el segell de 
qualitat de la Fira.
 Des del sector i la prò-
pia organització s’han 
mostrat entusiasmats per 
poder tornar a celebrar Fi-
rauto. 
 També hi van ser repre-
sentats altres sectors, com 
són els remolcs i la maqui-
nària industrial, els com-
plements pels automòbils, 
l’àudio i també la retolació 
de vehicles i com a novetat 
hi havia caravanes i auto-
caravanes.

Èxit de visitants en el nou format de 
Firauto obrint portes el divendres
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PROTECCIÓ
DE DADES

 El nou Reglament General de Protecció de 
Dades (RGPD 25-05-2016) incorpora el principi 
de RESPONSABILITAT PROACTIVA. Aquest 
principi obliga a les empreses a implementar 
tots els mitjans i mesures de seguretat d’acord 
amb els riscos identificats i estar en condici-
ons de poder acreditar, en tot moment, que el 
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
que realitzen s’adequa a la normativa vigent. 
A continuació exposem de forma resumida les 
principals obligacions.

Qui està obligat a complir amb el RGPD?

Totes les empreses, societats mercantils, autò-
noms, administracions i organismes públics, 
associacions, comunitats de bens, comunitats 
de propietaris i entitats sense ànim de lucre que 
tractin dades personals.

 
Cal fer les següents distincions: 

– Autònom administrador d’una societat: L’au-
tònom com a persona física no està obligat al 
compliment de la normativa, però sí que ho està 
la societat en la seva gestió de dades personals 
de clients, proveïdors i/o treballadors.
– Autònom amb activitat empresarial i personal 
a càrrec: Ha de complir amb les prescripcions 
derivades del RGPD  al tractar dades dels seus 
treballadors i dels seus clients/proveïdors per 
dur a terme la seva activitat.
– Autònom amb activitat empresarial sense 
personal a càrrec: S’hauran d’analitzar les dades 
tractades en la seva activitat (clients, proveïdors, 
etc.) per determinar si constitueixen legalment 
un fitxer (tipologia de dades tractades).

 
Com complir amb el RGPD? 

•	 Identificació	 i	 registre	dels	 corresponents	
fitxers de dades.
•	 Disposar	d’un	document	de	seguretat,	anne-
xes i protocols.
•	 Incloure	avisos	legals	d’informació	i	consen-
timent (factures, albarans, correu electrònic, 
web...).
•	 Tenir	signats	els	contractes	corresponents	
amb encarregats de tractament i destinataris 
de dades.
•	 Disposar	de	compromisos	de	confidenciali-
tat que vinculin als treballadors.

•	 Implementar	les	mesures	tècniques	i	orga-
nitzatives que estableix el Reglament. 
•	 Col·locar	cartells	 informatius	de	videovigi-
lància identificant el responsable del tractament 
de les dades.
•	 Dur	a	terme	auditories	periòdiques.	
•	 Permetre	els	drets	ARCO	als	afectats.	S’am-
plia el llistat de drets, passant dels coneguts 
com a drets ARCO als drets POLIARSO (Por-
tabilitat, Oposició, Limitació del tractament, 
Informació, Accés, Rectificació, Supressió / Dret 
a l’oblit i Oposició a ser objecte de decisions 
individuals automatitzades).
•	 Designar	un	delegat	de	protecció	de	dades	
(DPO). Obligació, en certs tractaments, de 
nomenar un Delegat, que podrà ser extern o 
intern, persona física o jurídica. Un DPO ha de 
ser una persona experta en Protecció de Dades 
i en mètodes i tècniques de Seguretat de la 
informació.
•	 Comunicar	qualsevol	violació	de	la	seguretat	
de les dades personals en un termini màxim de 
72 hores a l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, i en casos greus, als propis afectats.                        
•	 Realitzar	una	avaluació	d’impacte	relativa	a	
la protecció de dades per a certs tractaments.
 

Sancions per incompliment:

Les INFRACCIONS en aquesta matèria compor-
ten les SANCIONS més quantioses existents a 
la Unió Europea: Oscil·len entre els 10.000.000 € 
o el 2 % del volum de negoci total anual global 
de l’exercici financer anterior fins als 20.000.000 
€ o el 4 % del volum de negoci total anual glo-
bal de l’exercici financer anterior (infraccions 
greus i molt greus respectivament). A més, i si 
així ho estima oportú l’Agència de Protecció de 

Compliment de la normativa

Josep Maria Sala
Advocat

Director Àrea Jurídica Balaguer
Teixidó Associats

Dades, es pot acordar la immobilització dels 
fitxers on s’emmagatzemen les dades, provo-
cant la PARALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DE 
L’EMPRESA.

“Donada la complexitat en el correcte compli-
ment de totes les obligacions exposades i la 
creixent sensibilitat que tothom té en la protecció 
de les seves dades personals, els recomanem 
confiar en professionals especialitzats per tal 
d’evitar possibles sancions i garantir la seva 
tranquil·litat.”
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 L’Associació de Comer-
ciants Balaguer ACB 2021 
presenta una nova iniciativa 
per a fomentar, reactivar i do-
nar empenta al comerç local 
posant en marxa a partir de 
l’1 de novembre la nova cam-
panya sota el lema “Comprar 
a Balaguer t’omple el mone-
der” que durarà fins el pro-
per 1 de novembre del 2022.
 La campanya s’emmarca 
dins d’un Pla de Reactivació 
Local, per promocionar el co-
merç de proximitat.  A més 
de posar en valor la seva 
oferta especialitzada i un 
tracte pròxim i personalit-
zat.
 Així doncs, es premiaran 
les compres amb una mone-

da local per tornar a gastar 
als establiments adherits a 
l’associació ACB. Una mo-
neda que es podrà acumular 

per pròximes compres. El co-
merç de la ciutat vol premiar 
a la ciutadania que compra a 
les botigues de Balaguer. 

Signatura d’actes per celebrar 
l’any que ve la Capitalitat de la 
Sardana a la ciutat de Balaguer 
 El conveni signat el 
dimecres 27 d’octubre 
entre la Paeria de Ba-
laguer, la Confederació 
Sardanista de Catalu-
nya i la creada Associa-
ció Balaguer Capital de 
la Sardana, oficialitza 
l’interès i la voluntat de 
les tres entitats en tirar 
endavant i donar tot el 
suport i reconeixement 
a l’agenda d’activitats 
que marcaran l’any de la 
ciutat de Balaguer com 
a Capital de la Sardana 
2022.
 L’acte es va celebrar 
en les dependències de 
l’edifici consistorial, i va 
comptar amb la presèn-
cia del paer en cap de 
Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal; el coordinador de 
la Capital de la Sardana, 
Víctor Sallés; el presi-
dent de la Confederació 

Signatura de l’acord de col·laboració

Sardanista de Catalunya, 
Xavier Tresserras; i el 
president de l’Associació 
Balaguer Capital de la 
Sardana, Jaume Marvà.
 En el transcurs de 
la signatura es va anun-
ciar que l’acte de pro-
clamació se celebrarà 
el dissabte 19 de març 
en el Teatre Municipal i 
comptarà com a desta-
cat el concert que oferirà 
el cantautor Roger Mas 
acompanyant per la Co-
bla Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona.
 La capital de la Sar-
dana té com a objectius 
contribuir a ampliar la 
difusió, el conreu i el 
prestigi social de la sar-
dana, incrementar la 
seva cohesió en l’àmbit 
cultural dels territoris al 
nord i sud de Catalunya 
i Andorra.

“Comprar a Balaguer t’omple el
moneder” nova campanya de l’ACB

Un matí d’orquestra al Teatre municipal 
dins el programa Apropa Cultura

Un matí d’orquestra al Teatre

 El Teatre va ser l’escenari 
el passat 27 d’octubre d’una 
activitat d’inclusió social de 
la mà del projecte Apropa 
Cultura. Amb la participació 
de membres de l’Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell.
 Aquestes sessions es fa-
des del 2019, amb la voluntat 
de donar a les persones que 
hi participen unes vivències 
musicals enriquidores que 
estimulin la seva activitat 
psíquica, física i emocional 
amb un concert interactiu.

Campanya de l’ACB
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 El projecte ha estat 
impulsat per un grup de 
joves emprenedors, en-
capçalats pel balaguerí 
Joan Farré Guarné i per 
els Oriol Farràs i Jordi 
Noguera, ideòlegs de la 
iniciativa. BALAGUER 
CITY pretén rendir ho-
menatge a la ciutat Bala-
guer on l’objectiu del joc 
és passar una bona es-
tona coneixent els llocs, 
festes i esdeveniments 
més emblemàtics de la 
ciutat . Tots els elements 
del joc com les fitxes, les 
cartes, els bitllets i el tau-
ler han estat creats espe-
cialment per a la ciutat.
 La producció del joc és 
ecofriendly 100%, és a dir, 
reciclable en la seva tota-
litat ja que s’ha elaborat 
amb cartró, fusta i paper. 
A més a més, la seva pro-
ducció és de proximitat ja 

Neix Balaguer City un joc de 
taula per divertir-se coneixent 
el més emblemàtic de la ciutat

que està fabricat a Barce-
lona. Per altra banda, una 
part dels beneficis que es 
recullin de la venda del 
joc, es destinaran tant a La 
Marató de TV3 d’enguany, 
contra la salut mental com 
en totes les associacions 
de la ciutat que han volgut 
col·laborar.
 Aquest projecte és 
fruit d’un treball exhaus-
tiu en equip d’un grup de 
joves emprenedors, amb 
ganes de fer ambient de 
poble i de donar una al-
ternativa de proximitat a 
les tardes en família.

La Regidoria d’Esports i l’Àrea Bàsica de 
Salut treballen en el programa Mou-te
  El departament d’es-
ports de la Paeria i l’Àrea 
Bàsica de Salut de Balaguer, 
treballen conjuntament amb 
el programa Mou-te, un pro-
grama orientat als joves de 
Balaguer i comarca per tal 
de treballar en el marc dels 
hàbits alimentaris i de la 
prescripció d’exercici i activi-
tat física com  medi per evi-
tar el sedentarisme i l’obesi-
tat.
 Una captació de nens i 
nenes que participaran du-
rant tot el curs escolar, amb 
sessions que es realitzaran a 
les instal·lacions municipals. 
A més els pares dels partici-
pants, també hi tindran un 

paper important i destacat, 
ja que els tècnics del CAP, 
impartiran de forma puntual, 
algunes sessions d’assesso-

rament en hàbits alimenta-
ris, dels beneficis de l’esport, 
i fer un bon menú per a cada 
edat.

Sessions del Mou-te

Finalitza el Projecte Treball als Barris 
2020 que ha creat 26 llocs de treball

Tasca de manteniment dins del projecte

 L’objectiu del projecte 
Treball als Barris ha es-
tat afavorir l’accés a les 
persones desocupades al 
mercat laboral, desenvolu-
pant mesures que millorin 
la seva ocupabilitat i inclu-
sió social, en el marc d’un 
desenvolupament socioe-
conòmic al més integrat, 
equilibrat, equitatiu i sos-
tenible possible. D’entre 
tots els diferents projectes, 
cal destacar que s’ha donat 
feina a 26 persones.

Imatge del joc

El joc ha sortit a la 
venta a l’octubre i es 
produeix sota reserva 
prèvia i està fet amb 
materials reciclats
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 El divendres 15 d’oc-
tubre va començar el 
Taller Cosim Vincles, de 
l’Associació de Dones 
Solidàries Dona Pas, que 
va guanyar el Concurs 
de Suggeriments Soli-
daris que organitza cada 
any la Taula d’Entitats de 
Balaguer. 
 El Taller “Cosim Vin-
cles” té per objectiu cre-
ar vincles entre persones 
de les diferents cultures 
que conviuen a Balaguer 
a través de l’aprenen-
tatge i l’intercanvi de 
coneixements en costu-
ra i reciclatge de roba. 
Es farà cada divendres 
d’octubre a maig, de 
18.00 h a 20.00 h, al casal 
Lapallavacara. És obert 
a tothom qui s’hi vulgui 
apuntar i hi participen 
algunes associacions de 

Comença el Taller Cosim Vincles, 
suggeriment guanyador de la 
Taula d’entitats de Balaguer

Balaguer, com la Casa 
d’Andalusia, l’Associa-
ció Africana de la Nogue-
ra, l’Associació Gambia-
na de Balaguer i Chabab 
Al Amal.
 Aquest concurs és 
una de les accions que 
s’organitzen des de la 
Taula d’Entitats de Ba-
laguer per donar suport 
a l’associacionisme del 
municipi.
 Les entitats de Bala-
guer hi poden presentar 
els seus projectes o pro-
postes, i amb una vota-
ció en la qual participen 
totes les associacions 
de Balaguer es decideix 
a quin projecte es des-
tinaran els fons econò-
mics que es recullen en 
les accions que la Taula 
d’Entitats va organitzant 
posteriorment. 

Creu Roja La Noguera rep una donació 
de  la Fundació “La Caixa” i CaixaBank
  Creu Roja a La Noguera 
ha signat una col·laboració 
amb CaixaBank, que a tra-
vés del pressupost descen-
tralitzat de la Fundació “la 
Caixa” permet mantindre 
la qualitat de les activitats, 
així com les hores d’atenció 
directa a infants i joves pel 
curs 2021-22.
 El projecte d’Inclusió 
social de nens i nenes en 
situació d’exclusió, més co-
negut com l’Esplai de Creu 
Roja, rep també el suport 
de la Paeria; i atén un total 
de 20 infants de dilluns  a 
dijous per les tardes.
 El projecte de Promoció 
de l’èxit escolar  en nens/es 

en dificultat social, atén un 
total de 15 joves, dues tar-
des  a la setmana, tots dos 
projectes contemplen tam-

bé tallers amb els pares i 
mares i un acompanyament 
pedagògic de les famílies. 
La donació és de 8.000 €.

Conveni de CaixaBank i Creu Roja La Noguera

El Casal de la Gent Gran de Menàrguens 
ret homenatge als nascuts al 1940-41

Els homenatjats

 El passat 10 d’octubre 
Menàrguens va celebrar la 
festa dels 80 anys, ja que 
l’any passat no es va poder 
celebrar, aquest any tocava 
homentage als nascuts al 
1940-1941.
 L’acte es va celebrar 
d’una manera diferent als 
altres anys, però amb la 
mateixa il·lusió. L’actuació 
de Vent de Ponent i l’obse-
qui d’una foto del retaule de 
l’esglèsia de Menàrguens, 
una jornada molt emotiva.

Primer dia del taller Cosim vincles
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Presència
Inexorable el temps,
camina pels capricis de l’atzar,
del que és i el que no és,
per dins de la memòria.
Aplega en cadascú les il·lusions, 
quan neixen i quan moren,
i fixa sense treva
senyals que restaran al seu endins
com part de si mateix.
Algú dirà que cada jorn pertany
al cicle rutinari de la història,
al curs assenyalat  pel seu destí,
al gran secret obscur de l’univers.
La llum, però, dels dies ens recorda
que amb ella respirem.
Es mira els nostres fets amb gest cansat
i es plany junt amb la terra 
de tanta desmesura com tenim.
El sol calenta més també diran
i el món escup la ràbia feta foc
a prop de casa nostra.
Només sabem de tot gairebé res
i omplim els mars de plàstics i de brossa. 
La terra repeteix “sóc qui us abraça
i em dol com em tracteu.
M’heu vist fa milions d’anys, canvio poc, 
vosaltres ja fa temps, canvieu massa”.

Conveni de col·laboració de la Fundació 
“La Caixa” i CaixaBank amb el Consell
  CaixaBank, a través 
d’una aportació econòmica 
de la Fundació “la Caixa”, 
ha mostrat el seu suport al 
Consell Comarcal de la No-
guera per afavorir el desen-
volupament de les diverses 
activitats de caràcter social 
que l’entitat porta a terme 
a la Noguera en el desen-
volupament de les compe-
tències que té atribuïdes 
en matèria de Serveis Soci-
als. 
 D’acord amb el con-
veni, el Consell rebrà una 
aportació econòmica de 
14.000 €, pels Projecte Àga-
pe, aliments solidaris de la 
Noguera, per al manteni-

ment del local i la compra 
d’aliments l’any 2021 i el 
Banc de productes de su-
port, que proporciona pro-

ductes tècnics de suport a 
les persones amb discapa-
citat o dependència en mo-
dalitat de préstec.

Conveni de CaixaBank i el Consell Comarcal

Térmens amplia la seva xarxa local
d’enllumenat públic amb energia solar

Nou enllumenat de Térmens

 L’Ajuntament de Tér-
mens ha ampliat la xarxa 
d’enllumenat públic amb 
la instal·lació de sis punts 
d’enllumenat públic que 
funcionen amb energia solar 
fotovoltaica. L’actuació, que 
ha tingut un cost de 10.430 €, 
s’ha realitzat al final del car-
rer Prat de la Riba, un tram 
desproveït de llum però molt 
emprat per transeünts i con-
ductors. El consistori dona 
resposta, a un reclam de for-
ma sostenible i econòmica.
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Nou camió de recollida selectiva

La recollida selectiva ha incorporat aquest octubre 
un vehicle que millora i optimitza el servei 

 La recollida selectiva de 
residus voluminosos de la 
Noguera incorpora a partir 
d’aquest mes d’octubre un 
vehicle més que millorarà 

les rutes i optimitzarà el 
servei de recollida de volu-
minosos als municipis de la 
comarca. 
 Es tracta d’un camió nou 

amb unes característiques 
que d’entrada milloren les 
condicions de treball i de se-
guretat laboral del personal 
del servei, ja que disposa de 
plataforma per carregar-lo. 
Per altra banda, gràcies a 
les dimensions més petites, 
cobrirà altres serveis puntu-
als als ajuntaments per als 
quals fins ara no es disposa-
va d’un vehicle adequat.
 Aquesta adquisició per-
metrà fer aquesta recollida 
de manera més efectiva, tant 
per les dimensions del vehi-
cle com per la disponibilitat 
durant els 365 dies de l’any.  
El Consell presta el servei de 
recollida de voluminosos a 
tots els municipis, excepte 
a Balaguer, d’acord amb un 
calendari que es comunica 
a cada ajuntament anual-
ment.

Obres de millora en el paviment 
del cementiri d’Àger
 S’han fet obres de pa-
vimentació del cementiri 
d’Àger, una actuació que 
s’ha dut a terme gràcies 
a les aportacions que els 
veïns i veïnes que tenen 
un nínxol en possessió 
al cementiri, han fet una 
aportació de 10 euros 
anuals per nínxol. 
 Fins al moment, 

Tasques de pavimentació del cementiri d’Àger

l’Ajuntament feia el 
manteniment més bàsic 
als cementiris del poble, 
amb la conservació de la 
vegetació i l’eliminació 
de males herbes i ara, 
gràcies a aquesta apor-
tació, els veïns i veïnes 
podran disposar d’uns 
cementiris en millors 
condicions.

Incorporació d’un camió nou al servei de 
recollida de voluminosos del Consell
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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. 
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i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Qualitat moral. Quina i de qui?
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Soc un fidel lector del 
diari de La Vanguardia des 
de fa molts anys. Amb la 
excepció de tot un any que 
vaig llegir l’Avui per raons 
molt personals, i m’agraeixo 
haver-ho fet. En els dies en 
que estem continuo llegint 
La Vanguardia en català, i 
confesso que de moment 
no penso canviar i cadascú 
amb les seves costums que 
sense dubtar-ho li donen 
vida. I de vegades hi ha que 
salten noticies comentades 
que fan riure i altres que de-

sitjaries no haguessin sortit 
per no llegir-les. El dia 13-10. 
Un destacat col·laborador 
del citat periòdic va comen-
tar un Twitter on destacades 
(?) personalitats de la vida 
catalana es preguntaven el 
perquè TV3 donava un tan 
ample seguiment en els 
seus programes a tot el que 
passa a la Palma. Clar a un 
no el pot estranyar que el fu-
git Puigdemont, el més llest 
de tots de tots els enganyats 
de 1 d’Octubre li pugui cos-
tar no veure’s a ell mateix. 

Crec que si arribés on ell 
pretén el veuríem, fins i tot, 
als segells de correus. No 
cal ni opinar del director de 
la oficina de Waterloo. Jo-
sep Lluis Alay, investigat per 
finançament il·legal. Ni del 
diputat de Junts x Cat Lluís 
Puig, tot un ex-conseller de 
Cultura que volen ofendre 
i ferir, es preguntava si era 
per pertànyer al continent 
africà o per la seva espanyo-
litat. Després de tanta poca-
soltada, un es pot pregun-
tar quina classe de polítics 
tenim, o millor dit, podríem 
tenir si en una mala hora 
esdevingueren els nostres 
governants. Ens volen fer 
entrar al nostre cap que sols 

Catalunya te totes les avan-
tatges i condicions per ser la 
Itaca somiada. I certament 
en aquets anys d’autonomia 
es va confondre sovint en un 
confús virregnat, en profit 
d’un grup que varen creure 
que la Generalitat era casa 
seva. Cosa que va reconèi-
xer fins la senyora del Pujol, 
al dir, que els havien fet fora 
de casa. Pobreta senyora !.
 Davant de tot el que pas-
sa a una illa de les Canàries, 
qualsevol que es pugui ficar 
a la pell dels seus habitants, 
de segur s’ha de mostrar 
somogut del cap als peus. 
Veure que desapareix tot el 
treball i les seves suors so-
terrades amb foc que ho fa 

irrecuperable. Les vivències 
d’anys de caminar endavant, 
de veure fills nascuts i de 
pares morts en els mateixos 
paratges que mai més torna-
ran a ser els mateixos fan ser 
solidaris amb ells, al menys 
amb el dolor i el neguit que 
tots sentiríem en el seu lloc. I 
no fer ni cas d’unes opinions 
que diuen de la categoria 
moral que tenen una dubto-
sa qualitat, i que son polítics 
aparcats amb la seva misèria 
d’ànima, això sí, amb un bon 
sou i les seves prebendes.
PD: Aquesta desbudellada 
volcànica ha cridat l’atenció 
de tot el món, per la raó de 
convertir-se en una grandio-
sa tragèdia humana.

 Que ha passat amb 
aquest desordre? Fins als 
anys ‘95, hi havia equilibri 
entre seguretat i llibertat i 
un salari digne, protecció 
social i una jubilació asse-
gurada de les millors d’Eu-
ropa.
 Això ha canviat radical-
ment amb els sous precaris, 
estem vivint un retrocés cap 
a l’edat mitjana.
 L’estat del benestar 
se’ns ha acabat, anem cap 
a un model americà sense 
assegurances socials, amb 

El món de la deriva
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

molta riquesa per a uns 
pocs i pobresa per a molts. 
No crec que sigui bo imi-
tar-los.
 Deia Obama que un país 
que retalla i té a la gent es-
pantada, no té futur. Ens cal 
fer un examen de conscien-
cia. Durant el seu mandat 
va posar 37 milions de per-
sones a la sanitat i esperava 
aconseguir el 80% i un atur 
del 4%, lluitant contra la 
desigualtat, menys belicis-
ta i més conciliador amb la 
resta de països, resava cada 

dia, donava gràcies a Déu i 
demanava ajuda. Si no con-
fiem, estem perduts. Podem 
agafar exemple, viure amb 
fe que és la força de la vida.
 Hi ha un empobriment 
moral i material de la socie-
tat. És important fer lleis per 
a rehabilitar la gent que ho 
passa malament i buscar les 
arrels del mal i aplicar l’arti-
cle #7 de la Constitució. En 
els darrers 8 anys han dismi-
nuït ajudes de primera ne-
cessitat als ciutadans i han 
augmentat les pagues, el 
més greu és que han buidat 
la caixa.
 De persones cosa in-
creïble, no sé si és culpa de 
nosaltres que no ens sabem 

defensar i valorar-nos i de 
vegades el silenci ens fa cul-
pables si els polítics no fan 
el que haurien de fer.
 Jo pensava que amb la 
democràcia, la monarquia 
parlamentària, la solidaritat, 
el pluralisme i una justícia 
per a tots igual, tindríem 
estabilitat i seguretat, però 
quan hi ha tanta desigualtat, 
tot falla.
 Ens hem de comprome-
tre i involucrar-nos tots junts 
encara que siguem dife-
rents i no pensem igual per 
a frenar aquest sistema. En 
democràcia mana el poble 
si sabem votar. Si no desper-
tem, perdrem la nostra lli-
bertat. No podem pretendre 

que el món vagi per un camí 
de crear un govern privat i 
nosaltres, els súbdits.
 Aquests darrers dos 
anys, entre la pandèmia i la 
natura, hem estat castigats; 
només podem ser solidaris 
amb la gent que els ha tocat 
patir.
 Espero que els anys vi-
nents siguin millors per a 
tots i depèn molt de les nos-
tres actituds; no som al que 
hauríem de ser. Cadascú ha 
de canviar per a crear una 
societat millor, principal-
ment a la nova generació 
els deixarem una herència 
pitjor que la nostra; no sé si 
en som responsable.
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 L’Escola d’Atletisme 
i Triatló del Pedala.cat 
Balaguer inicia una nova 
temporada amb 70 ins-
cripcions de joves de 5 a 
17 anys, de Balaguer i la 
seva comarca. 
 Els entrenaments es 
porten a terme a la pis-
ta ubicada als peus de 
la xemeneia d’Inpacsa i 
estan dirigits pels entre-
nadors Pol Fernández, 
Sandra Garcia, Aleix 
Sierra i Joan Prats, com 
a entrenador principal. 
 El grup de triatló i du-
atló està coordinat per 
l’Aleix Sierra. 
 El Pedala.cat i la seva 

L’Escola d’Atletisme i Triatló del 
Pedala.cat inicia temporada 
amb més de 70 inscripcions

Escola, juntament amb 
la Regidoria d’Esports 
de la Paeria, organitzen 
cada any dos proves del 
calendari català de tri-
atló: el Duatló Jove, al 
març i el Triatló Jove, al 
juliol, amb el segment 
de natació al riu Segre 
al seu pas per la nostra 
ciutat.

Escola d’Atletisme i Triatló Pedala.cat

El club balaguerí ha 
tingut un molt bon inici 
de temporada amb 
molts nens/es i joves 
inscritsEl Club Bàsquet Balaguer va fer la

presentació dels seus 23 equips federats
 El passat 23 d’octubre, 
el Club Bàsquet Balaguer 
va fer la presentació dels 
seus equips per la tempo-
rada 2021-22.
 Enguany es presenta-
ven un total de 23 equips 
federats, amb més de 200 
jugadors i jugadores fede-
rats en categories des dels 
3 anys i fins a les categori-
es sèniors.
 L’acte va tenir lloc a les 
16.30 h de la tarda, a l’espai 
annex de la piscina cober-
ta, on familiars i amics dels 
jugadors/es i entrenadors/
es van poder participar 
d’un acte que al 2020 no 
es va poder celebrar. L’acte 

va comptar amb els parla-
ments de la presidenta del 
club Montse Ruiz, el paer 
Jordi Ignasi Vidal i les co-

ordinadores del club, així 
com el sorteig d’un pernil 
entre els assistents a l’acte 
de presentació.

Presentació dels equips del Club Bàsquet Balaguer

Marc Adsuar es proclama sots-campió de 
Catalunya de la categoria pesca a mosca

Marc Adsuar

 El pescador balaguerí, 
Marc Adsuar es va procla-
mar sost-campió de Cata-

lunya de pesca a mosca  en 
categoria absoluta, en un 
campionat que va constar 

de 3 fases prèvies puntu-
ables i una fase final ce-
lebrada els passats 9 i 10 
d’octubre al tram de pesca 
controlada sense mort d’el 
Pont de Suert, al riu Nogue-
ra Ribagorçana.
 Ara el següent campi-
onat oficial que disputarà 
serà el Campionat d’Es-
panya que es celebrarà a 
Astúries al maig del ‘22, on 
el Marc participarà amb la 
condició d’esportista d’alt 
competició nacional, posi-
ció que va aconseguir en 
el campionat d’espanya del 
2021 en quedar en 12na po-
sició de 144 participants. 
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 La Cursa del Sant 
Crist celebrarà la seva 
40a edició després de 
l’aturada de l’any passat 
a causa de la pandèmia. 
Aquest any es celebrarà 
el 14 de novembre.
 Aquesta edició arriba 
amb novetats destaca-
bles, com la reducció a 
les modalitats de 5km i 
la caminada no compe-
titiva. D’aquesta manera 
es podrà fer una millor 
organització, ja que tam-
bé es recuperen les cur-
ses infantils.
 Una altra de les no-
vetats és que el punt de 
sortida i arribada serà 
l’esplanada del Sant 
Crist, amb l’objectiu de 
donar més rellevància a 
aquest emplaçament, en 
tractar-se de la 40a edi-
ció. L’horari de sortida 
previst serà a 2/4 d’11 del 

Balaguer celebrarà el 14 de 
novembre la 40 edició de la 
Cursa del Sant Crist

matí.
 La jornada tindrà 
un  caire solidari i, per 
aquest motiu, els parti-
cipants de la caminada 
podran escollir fer un do-
natiu d’1, 3 o 5 euros en 
el moment de la inscrip-
ció. Els diners recaptats 
es destinaran al Posa’t la 
Gorra Balaguer, per col-
laborar en la lluita contra 
el càncer infantil.
 L’organització, a càr-
rec dels Runner’s Bala-
guer i la col·laboració de 
la Paeria, aposta per un 
jornada esportiva amb la 
voluntat d’incentivar la 
participació més jove i 
també dels balaguerins. 
Les inscripcions per a la 
modalitat de la cursa de 
5 km, oberta a majors de 
14 anys, es poden fer a la 
web runners.cat o iter5.
cat.

Ple de victòries de Futbol Club Balaguer 
durant el passat mes d’octubre
 El Balaguer suma els 
seus partits per victòries, 
0-2 al camp del Guisso-
na amb gols  d’Edu Raya i 
Marc Sánchez i 2-0 a casa, 
enfront el fins llavors líder 
de la competició, l’Artesa 
de Segre. Un rival que no va 
posar gens fàcil la victòria 
per als balaguerins, però 
als 30 segons de partit, Edu 
Raya, després d’una errada 
defensiva del visitants va 
posar el primer gol al mar-
cador. Es va viure un partit 
agradable de veure al Muni-
cipal, on els dos equips van 
buscar ser el protagonista 
del partit, tenint els dos 
equips múltiples ocasions 
per moure el marcador, 
però Alfred és una assegu-
rança sota pals i va evitar 
que una claríssima ocasió 
dels artesenca pugi al mar-
cador. El partit el va senten-
ciar Surroca, aprofitant una 
gran passada de Mikel, just 

entrar al camp, que va dei-
xar Surroca sol davant del 
porter i aquest va fer el defi-
nitiu 2-0.
 El mateix dia del derbi 
comarcal viscut al Muni-
cipal, el Club Futbol Bala-
guer va donar a coneixer 

als socis i aficionats els 20 
equips que formen la seva 
base, on des de babys fins 
a veterans, conten amb 302 
llicències actives i més de 
30 entrenadors que ajuden 
a formar els futbolistes ba-
laguerins.
 En quant a l’últim partit 
d’aquest mes, a Organyà, 
el conjunt balaguerí es va 
imposar per un contundent 
0-5 al conjunt local que tan 
sols suma una victòria en 
la present temporada, amb 
dos gols d’Edu Raya, un de 
Marc Grau, Gerard Alcobé i 
Sergi Surroca.
 Els pròxims partits són 
en contra el Castellserà, a 
casa, el diumenge de festa 
major i un altre cop a casa, 
el dia 14 de novembre con-
tra el Bellpuig.

Partit contra l’Organyà (Foto: Tere Solsona)

Presentació de la Cursa del Sant Crist 2021

Presentació dels equips del club (Foto: Tere Solsona)

El club va presentar als socis i afeccionats els 20 
equips que formen la seva base esportiva
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Presentació de la Cursa de la Dona 2021

Es celebra en el marc del programa d’activitats de la 
Setmana Contra la Violència de Gènere

 El proper 21 de novem-
bre se celebrarà a Balaguer 
la 9a edició de la Cursa de 
la Dona.
 A la Cursa de la Dona 

hi podran participar dones, 
nenes, àvies, mares, filles i 
també homes, sempre que 
acompanyin una dona. El 
recorregut serà de 5 km per 

asfalt i pels principals car-
rers de Balaguer i es podrà 
fer en qualsevol de les mo-
dalitats: a peu, caminant, 
fent jogging, marxa o cor-
rent.
 Les places per partici-
par-hi estan limitades a 800 
persones. Els inscrits re-
bran un buf obsequi identi-
ficatiu que hauran de dur el 
dia de la prova. I en aquesta 
edició totes les participants 
que arribin a meta, rebran 
un obsequi especial com-
memoratiu de la festa.
 A més de la cursa, els 
assistents podran gaudir 
d’una flashmob participati-
va a càrrec de les ballarines 
del Club Rítmica Balaguer, 
i podran formar part d’una 
coreografia popular creada 
per l’associació de percus-
sió de Bandelpal.

Balaguer celebrarà el proper 21 de
novembre la 9a Cursa de la Dona

L’Exposició Balaguer amb B de 
bàsquet més de 80 anys d’història
 El divendres 5 de no-
vembre a les 8 del vespre, 
coincidint amb l’inici dels 
actes de les festes del 
Sant Crist, s’inaugurarà 
l’exposició Balaguer amb 
B de bàsquet, emmarca-
da dins de la programa-
ció de ciutat del bàsquet 
català a la sala d’exposi-
cions de la Paeria, a càr-

Cartell de l’exposició

rec del pregoner Xavier 
Sánchez Bernat.
 L’exposició recull els 
prop de 90 anys d’història 
d’aquest esport a la nos-
tra ciutat, que es caracte-
ritza per la seva línia cro-
nològica que es va iniciar 
a la nostra ciutat el 1936 i 
que avui continua present 
al Club Bàsquet Balaguer.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
ES VEN pis nou a 
l’Avinguda Països 
Catalans, 2 habitaci-
ons. Raó: 629725009.
-----------------------------------
ES TRASPASSA, bo-
tiga de roba infantil a 
Balaguer, per no po-
der atendre. Totalment 
equipada i en ple fun-
cionament. Interes-
sats/ades demanar 
informació al telèfon: 
973450555.
-----------------------------------
A BALAGUER es ven 
pis nou llogat, 2 habi-
tacions, per 59.000 eu-
ros. Raó: 629725009- 
973446011.
-----------------------------------

LLOGUER LOCAL co-
mercial al c/ Girona 
de Balaguer, de 32 m2. 
Amb aigua i llum. El 
local té porta d’alumi-
ni, vidre i reixa. Raó: 
973450555.
------------------------------------

TREBALL 
-----------------------------------
NATIVA OFEREIX clas-
ses de conversa en an-
glès. Possibilitat de fer 
grups reduïts o classes 
individuals. Demana 
sense compromís la 
teva hora i aprèn d’una 
manera fàcil i en ho-
rari convingut. Raó: 
650422582.
------------------------------------

REPASSOS d’anglès. 
Cursos de Primària, 
ESO i Batxillerat. Raó: 
698383277. 
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges de totes 
les marques, àlbums 
de cromos, postals, fo-
tos antigues, còmics, 
llibres antics, progra-
mes de cine, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextric, co-
berteries de plata, joies 
d’or i diferents antigui-
tats. Raó: 676803205.
-----------------------------------

VENC diferents tipus 
de maquinària. Un 
cultivador d’onze bra-
ços. Un compressor 
de poda de quatre pis-
toles. Una màquina 
de 500L per herbici-
da. Una llançadora 
d’abono de 300 kg. 
Demana preu al telè-
fon: 690659825.
------------------------------------ 
VENC CÀMERA Re-
flex Sony model Alpha 
3000, mirorless. Inclou 
objectius (SEL 18-55 
i 55-210). De regal 
motxilla marca Hama. 
Preu: 290 €. Demana 
informació sense com-
promís: 620817088 (tru-
car a partir de les 13 h).
-----------------------------------

------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
------------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines del 
c/ Sant Lluís, entresol 
de Balaguer, trucant 
al 973448273 o bé en-
viant un e-mail des 
del nostre web www.
revistagroc.com
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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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 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                     973 351 266
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
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. DOLSET- Sant Crist, 11 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

PILAR GINÉ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

TÉRMENS

EVA CAMPIÑEZ 973180037

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

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.
07.40 “ dl. a db.
07.45 “ dl. a db.
07.48 “ dl. a db.
07.55 “ dm./dc./dv.
08.00 “ dl./dj./dv.
09.10 “ dl. a db.
09.15 ” dl. a dv. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  dl. a dv.
12.00 “  dl. a dv.
13.15 “  dl. a dv.
14.55 “  dl. a dv.
15.15 “ dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ dl. a dv. + dg.
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35 “                           dl., dm., dj., dv.
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.
16.35           “ divendres
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
06.30  ÀGER                                        dl. a dv.
07.20 “                                        dissabte
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
14.25 “                                        dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. feiners
12.00                         ALBESA                           disbt mercat

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI 
07.15 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.05 de dilluns a divendres 
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
09.15 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
10.05 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
11.15 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.35 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
13.45  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
14.15 de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 de dilluns a 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 15/04/2021

De les 8 de la tarda del 28 d’octubre          a les 8 de la tarda del 4 de novembre DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 4 de novembre          a les 8 de la tarda de l’11de novembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 11 de novembre          a les 8 de la tarda del 18 de novembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
20.28 (7) 20.54
20.53 (3) 21.19
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.53 (6) 23.19

BALAGUER LA POBLA
05.40 (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
05.14 (4) 05.40
06.20 (1) 06.46
07.47 (1) 08.15
08.50 (7) 09.16
09.05 (2) 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
18.44 (8) 19.10
19.05 (7) 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
19.21 (7) 20.28
19.46 (3) 20.53
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.

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 18/05/2021.
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