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Sumari

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

En Portada
Fira Mercat de
Santa Llúcia

 Les festes nadalenques s’iniciaran a la ciutat el 
proper 4 de desembre, amb diferents activitats.
 A les 11.00 h l’arribada de la Missatgeria dels 
Reixos, a la plaça de la Sardana, des d’on sortirà una 
rua pels carrers de la ciutat. A les 18.00 h el comerç 
del Centre Històric repartirà xocolata entre els seus 
clients, al carrer Major i al d’Avall. A les 19.30 h a la 
plaça del Mercadal, amb l’encesa de l’Estel d’Orient  
i els llums de la ciutat per part del paer en cap.

Amb el suport de
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#Més de 250 alumnes de 2n de primària van participar en la Gimcana Maratoniana
Van participar el passat 26 de novembre en la 7a edició de la “Gimcana Maratoniana”. El seu origen, deriva de la  “La 
Marató de TV3” pels beneficis a l’estudi de malalties metabòliques com l’obesitat

# Balaguer rep el premi Sardalleida pel projecte Balaguer Capital de la Sardana
Un premi que serveix per encoratjar, per tota la feina que té per endavant, amb molts actes de fusió per 
apropar-la a altres sectors de la població

>>BALAGUER
# La Fira Mercat de Sant Llúcia aquest proper diumenge 5 de desembre

A les 11.00 h l’arribada de la Missatgeria dels Reixos, a la plaça de la 
Sardana, des d’on sortirà una rua pels carrers de la ciutat

# Torna Cosmolúdic a Balaguer per les vacances escolars de Nadal
El saló infantil estarà al pavelló d’Inpacsa a partir del 27 de desembre

# Dos parelles del Club Patí Bellcaire campions a Blanes
El passat 20 de novembre es va celebrar a Blanes, la Copa Catalana 
iniciació 2021

# Presentació dels equips del EFS Balaguer Comtat d’Urgell
L’escola compta amb més de cent-cinquanta esportistes distribuïts en 
onze equips de base, tres de sèniors i un de femení

>>COMARCA
# Térmens s’ha sumat als actes per la lluita contra les violències masclistes

El 25 de novembre, una conferència a càrrec de Maria Àngels Molpeceres Martí, coneixedora i apassionada 
dels compositors clàssics, tractant el rol de la dona en el món la música

# Mel Alemany fa entrega dels premis als guanyadors de les caixes d’Art Torró 
L’eslògan d’aquest any, “Persones, no robots”, s’hi han inspirat els artistes a l’hora d’il·lustrar les caixes

>>ESPORTS
# El CF Balaguer trenca la seva ratxa amb un empat i una derrota consecutius

Un immerescut empat a Cervera i la derrota a casa contra el Linyola porten als balaguerins a perdre els 
primers punts de la temporada encara que continuen líders 

# Les escoles de Balaguer s’adhereixen al programa SISMA de la Fundació Gasol
Ofereix una experiència acumulada en varis centres educatius d’arreu de l’Estat

# Més de 80 persones voluntàries en el Gran Recapte d’Aliments d’enguany
El 19 i 20 de novembre en supermercats de Balaguer ha tingut lloc 
l’inici de la campanya del Gran Recapte d’Aliments 2021

# La Paeria obre el dia 1 els nous pressupostos participatius
Les propostes les tornarà a fer la ciutadania a nivell particular i també 
aquest any es podran fer propostes com a entitat o associació

# El Consell Esportiu fa un nou programa per la gent gran
És per aquest motiu que a principis d’octubre ja es va començar a 
treballar a diferents pobles

# Lo carreró de Montgai acull la presentació del llibre de Xènia Vives
Amb aquest presentació Lo Carreró de Montgai comença amb les 
activitats cultural de tardor
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 Les festes nadalenques 
s’iniciaran a la ciutat el pro-
per 4 de desembre, amb di-
ferents activitats.
 A les 11.00 h l’arribada 
de la Missatgeria dels Rei-
xos, a la plaça de la Sarda-
na, des d’on sortirà una rua 
pels carrers de la ciutat. A 
les 18.00 h el comerç del 
Centre Històric repartirà xo-
colata entre els seus clients, 
al carrer Major i al d’Avall. 
A les 19.30 h a la plaça del 
Mercadal, amb l’encesa de 
l’Estel d’Orient  i els llums 
de la ciutat per part del paer 
en cap, Jordi Ignasi Vidal i 
un representant de les as-
sociacions de comerciants 
Balaguer 2021 i del Centre 
Històric, així com  la rebuda 
de la Polsim.
 Just després de l’ence-
sa, actuaran alumnes de 
l’Escola Municipal de Mú-
sica de Balaguer (EMMB) i 
de la Xemeneia – espai de 
Dansa i Moviment. També 
es presentaran les campa-
nyes nadalenques a càrrec 
de les associacions de co-
merciants de Balaguer i la 
del Centre Històric.
 El diumenge dia 5 de de-
sembre s’obrirà el mercat 
nadalenc per excel·lència 
de la ciutat, la Fira Mercat 
de Santa Llúcia, una de les 
fires amb més història i tra-
dició, anomenada també 
com la Fira dels Alls tot re-
memorant el nostre passat 
històric, a la plaça Merca-
dal. La temàtica de les pa-

Enguany torna el Cosmolúdic per 
les vacances escolars de Nadal i 
el Cosmocasal com a novetat 
 La Paeria de Balaguer 
va presentar el programa 
d’activitats de la campa-
nya “De Nadal a Reixos”. 
 Aquest any, retorna 
el saló infantil el Cosmo-
lúdic al pavelló Inpacsa, 
del 27 al 4 de gener. El 
Cosmolúdic  és una pro-
posta d’oci i diversió per 
les nenes i nens fins a 14 
anys, que enguany no-
més estarà obert per les 
tardes.
 La novetat, és el  
“Cosmocasal” és un ser-
vei de monitoratge per 
les famílies durant les 
vacances de Nadal, en 
horari de matins.
 D’altra banda, també 
aquest any es farà el 2n 
Concurs de pessebres. 
El 24 de desembre, a les 
18 h i al Teatre Municipal 
tindrà lloc el Caga Soca 
de Nadal i la representa-

Cosmolúdic

ció de l’obra El Rei de la 
Casa.
 La campanya de Na-
dal a Reixos vol tornar 
a ser un projecte el més 
participatiu possible, la 
Paeria torna a fer una 
crida perquè la ciutada-
nia i entitats se sumin 
i participin en aquest 
projecte, ja sigui tenint 
l’estel d’orient al balcó 
de casa; formant part de 
l’equip de missatgeria o 
confeccionant els vestu-
aris dels nous personat-
ges d’enguany, les car-
boneres i les llamineres.
Tothom qui ho vulgui pot 
participar, només cal en-
viar un correu a nadal@
balaguer.cat, indicant la 
convocatòria d’interès.
 Les tres patgeses se-
ran les encarregades de 
recollir les cartes per fer-
les arribar als Reixos.

La Fira Mercat de Santa Llúcia aquest 
proper diumenge 5 de desembre

Santa Llúcia de l’última edició

rades serà molt variada des 
de complements, bijuteria, 
regals, ornaments, arbres 
i flors de Nadal, figuretes 
de pessebre, vidre gravat… 
Fins a diferents productes 
gastronòmics de proximi-
tat com els torrons, el vi i el 
cava, la cervesa artesana, 
els formatges, els embotits, 
els dolços, la mel, el safrà…
 Paral·lelament al mer-
cat, s’organitzen activitats 
com tallers gastronòmics 
per als infants amb la Txi-
ca Dxef en diferents torns 
de matí i tarda. A les 11.00 
h una gran cercavila amb 
la Sal dels Mars i l’especta-
cle la Festa Xaxipiruli, a les 
12.30 h concert de Nadales 
a ritme d’Swing, a càrrec 

del grup Jordi Sans feat. 
Joni Witzi Trio a  l’escenari 
de la plaça del Mercadal.
 A la tarda, les tres pat-
gesses Albaflor, Dolldar-
gent i Ditsdeseda, seran 
rebudes pel paer en cap, el 
Sr Jordi Ignasi Vidal qui els 
lliurarà la clau de la ciutat, a 
l’escenari del mig del Mer-
cadal. La missatgeria dels 
Reixos recollirà les cartes 
dels més primerencs. Pos-
teriorment, cap a les 18.30 
h tindrà lloc un espectacle 
anomenat Sobretaula per 
a tothom, on es cantaran 
les tradicionals  Nadales 
i tothom hi podrà partici-
par, com si es tractés d’un 
karaoke, amb el grup Toca-
sons.

El Mercat de Santa Llúcia es farà a la plaça
Mercadal, per evitar aglomeracions i guardant les 
distàncies entre parades, de 10 a 20 h
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Balaguer rep el premi Sardalleida pel 
projecte Balaguer Capital de la Sardana
 La Federació Sardanis-
ta de les Comarques de 
Lleida amb l’aprovació de 
les sectorials que la com-
ponen, va decidir atorgar 
el premi Sardalleida 2021 
a la Paeria de la capital de 
la Noguera per la decidida 
aposta en liderar el movi-
ment sardanista al llarg de 
l’any 2022 en convertir-se 
en Capital de la Sardana.
 Un programa que s’ini-
ciarà el 19 de març de 2022 
amb l’acte de proclamació 
com a Capital de la Sar-
dana. El premi Sardalleida 
s’atorga a persones o enti-
tats de les nostres comar-
ques que destaquen per la 

Moment de la gala

Més de 250 alumnes de 2n de primària 
van participar a la Gimcana Maratoniana

Un moment de la jornada

 Més de 250 alumnes de 
2n de primària de les escoles 
de Balaguer van participar 
el passat 26 de novembre en 
la 7a edició de la “Gimcana 
Maratoniana”. El seu origen, 
deriva de la  “La Marató de 
TV3” pels beneficis a l’estudi 
de malalties metabòliques 
com l’obesitat. La Paeria, ha 
volgut mantenir l’objectiu de 
dur a terme una activitat de 
conscienciació i promoció 
dels bons hàbits alimentaris 
i l’activitat física. 

seva aportació innovadora 
a favor de la sardana.
 Un premi que serveix 
per encoratjar, per tota la 

feina que té per endavant, 
amb molts actes de fusió 
per apropar-la a altres sec-
tors de la població

 Aquest dissabte 4 de 
desembre s’engegarà la 
nova campanya de Nadal 
que l’Associació de Co-
merciants Balaguer 2021 
ha pensat per aquestes 
festes. Sota el títol “Per un 
Nadal sostenible, compra 
a Balaguer”, l’associació 
pretén un cop més fomen-
tar les compres de pro-
ximitat, amb una àmplia 
oferta comercial d’establi-
ments locals, on comprar 
sempre té premi.
 Coincidint amb l’ence-
sa de llums de Nadal a la 
ciutat el dia 4 de desem-
bre i que acabarà el proper 
5 de gener de 2022, dia en 
que finalitzen les compres 
de Nadal.
 La campanya d’en-
guany premia als com-
pradors amb el sorteig de 
cinc patinets elèctrics, per 
totes aquelles compres fe-

L’Associació de Comerciants
Balaguer ACB 2021 estrena nova 
campanya per aquest Nadal

tes durant aquestes dates. 
Així doncs, es repartiran 
en els establiments as-
sociats, les butlletes per 
participar en el sorteig. 
Aquestes butlletes es po-
dran dipositar en un qui-
osc/parada que estarà si-
tuat al Passeig de l’Estació 
cruïlla amb el carrer Doc-
tor Flèming, on trobaran 
una patgessa reial, que els 
oferirà palometes i recolli-
rà a part de les butlletes, 
les cartes  pels Reis Mags.
 A part des de les xar-
xes socials es sortejarà 
també un lot d’un pernil 
ibèric, cada 10 dies. Els 
guanyadors dels lots po-
dran recollir el premis dels 
pernils, ensenyant un ti-
quet de compra en un dels 
establiments associats. 
El sorteig dels patinets es 
realitzarà el proper 14 de 
gener.

Imatge de la campanya nadalenca
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Un moment del Gran Recapte

Els donatius van ser amb aportacions econòmiques a 
la caixa dels establiments comercials participants

 Durant els dies 19 i 20 
de novembre en diferents 
supermercats de Bala-
guer ha tingut lloc l’inici 
de la campanya del Gran 

Recapte d’Aliments 2021, 
impulsada pel Banc dels 
Aliments. 
 Com cada any, l’Àrea 
de Serveis Socials del 

Consell Comarcal de la 
Noguera va donar suport 
al Gran Recapte, organit-
zant grups de persones 
voluntàries per informar 
la clientela dels supermer-
cats de com es podia col-
laborar en aquesta iniciati-
va solidària.
 Després d’haver fet una 
crida a la ciutadania en 
general i també des dels 
diferents serveis de l’Àrea 
de Serveis Socials del 
Consell Comarcal de la No-
guera, que es van posar en 
contacte amb les entitats 
i persones amb qui treba-
llen. En total es van sumar 
a la campanya més de 80 
persones voluntàries entre 
les que venien a tall indi-
vidual  i les que provenien 
d’entitats, serveis i centres 
educatius. 

Més de 80 persones voluntàries en el 
Gran Recapte d’Aliments d’enguany

La Paeria obre el dia 1 els nous 
pressupostos participatius
 La Paeria de Balaguer 
presenta el dia 1 de de-
sembre la tercera edició 
dels Pressupostos Parti-
cipatius.
 Les fases s’han dividit 
en cinc períodes: el de 
presentació; el període 
en què es faran les pro-
postes; la valoració; la vo-
tació i la presentació dels 

Cartell de la proposta

projectes guanyadors.
 Les propostes les tor-
narà a fer la ciutadania a 
nivell particular i també 
aquest any es podran fer 
propostes com a entitat o 
associació. Les diferents 
idees es podran presen-
tar de forma telemàtica, 
a través de l’App Bústia 
Ciutadana.
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El Consell Esportiu posa en marxa un nou 
programa per la gent gran de la comarca
  Al mes d’octubre, el 
Consell Esportiu de la No-
guera va arrencar un nou 
projecte d’activitat física 
adreçat a persones majors 
de seixanta-cinc anys de la 
comarca de la Noguera.
 A causa de la pandè-
mia, el Consell Esportiu i 
alguns ajuntaments de la 
comarca van observar que 
hi havia un estancament 
i una afectació tant física 
com social en el col·lectiu 
de la tercera edat i, en de-
tectar-ho, es va decidir ac-
tuar ràpidament.
 És per aquest motiu 
que a principis d’octubre ja 
es va començar a treballar 
a diferents pobles.
 L’objectiu d’aquest pro-
grama no és més que pro-
porcionar activitat física a 
la gent gran i aconseguir 
inculcar-la com a hàbit de 
vida saludable, tal com re-
comana l’OMS. Concreta-
ment, es tracta de realitzar 

dues sessions d’activitat 
física al mes, dirigida per 
un tècnic graduat en CAFE, 
i també és complementat 
amb altres tasques per 
poder treballar-les a casa, 
com per exemple, taules 
d’exercicis físics i fulls de 
seguiments dissenyats i 
avaluats pel mateix tècnic 
esportiu.
 Aquesta activitat que 

ja s’ha s’està duent a ter-
me a diferents pobles de 
la comarca, ha tingut molt 
bona acceptació per part 
del col·lectiu implicat, ja 
que és una ajuda al man-
teniment físic i al mateix 
temps a la relació humana, 
per així estar acompanyats 
i fomentar accions que són 
beneficiàries per la salut 
de tothom.

Un dels pobles que ha començat aquest projecte

Térmens s’ha sumat als actes per la
lluita contra les violències masclistes

Cor de dones Euridices

 L’Ajuntament de Tér-
mens va realitzar al llarg 
de la passada setmana una 
sèrie d’actes en motiu de 

 La Llotja va acollir el 
passat 17 de novembre, 
l’acte inaugural de la tem-
porada del torró d’Ale-
many, en el marc del qual 
la marca d’Os de Balaguer 
ha presentat les ja tradici-
onals caixes d’Art i Torró 
de col·lecció que any rere 
any il·lustren artistes amb 
diversitat funcional de les 
quatre entitats del tercer 
sector que treballen amb 
la marca. Els guanyadors 
del concurs han estat: Va-
nessa Sànchez Pubill; de 
Fundació Privada Ilersis; 
Mònica Valero Oriol, de 
Fundació Aspros; M. Car-
me Charles Companys, 
de La Torxa, i Òscar Far-
gues Rodés, de L’Estel 
de Balaguer. Tots ells van 
rebre de la mà de Ferran 
Alemany, gerent de Tor-
rons i Mel Alemany, el seu 
respectiu guardó en un 
acte que també va comp-
tar amb la màgia del Mag 
Stigman.
 L’eslògan d’aquest 
any, “Persones, no ro-

Mel Alemany fa entrega dels 
premis als guanyadors de les 
caixes d’Art i Torró

bots”, s’hi han inspirat els 
artistes a l’hora d’il·lustrar 
les caixes. Un moviment 
en favor de la humanit-
zació de les empreses 
en lloc de la robotització 
i més en els temps post-
pandèmia que molta gent 
s’ha quedat sense feina.
 L’acte va reunir la 
comunitat Alemany, 
l’anomenat “Univers Ale-
many”, en reconeixement 
a totes les persones que 
en formen part, tant les 
que hi treballen diària-
ment, 60 de les quals són 
persones amb diversitat 
funcional de quatre enti-
tats lleidatanes, com els 
25 treballadors, la majoria 
dones, que operen des de 
l’obrador d’Os de Bala-
guer.
 Enguany presenten el 
‘Torró medieval’, elabo-
rat amb base de cigró de 
producció ecològica, ins-
pirada en el primer torró 
documentat de la història, 
ni més ni menys que amb 
data del segle XIII. 

Un moment de l’acte

la commemoració del Dia 
Internacional per a l’Elimi-
nació de la Violència envers 
les Dones. El 25 de novem-

bre, una conferència a càr-
rec de la termenina Maria 
Àngels Molpeceres Martí, 
coneixedora i apassionada 
dels compositors clàssics, 
tractant el rol de la dona en 
el món la música. 
 El diumenge, a la tarda, 
un concert al centre cultu-
ral de Sant Joan a càrrec 
del Cor de dones Euridice. 
Una actuació amb la figura 
de la dona transitant de la 
perspectiva individual a la 
col·lectiva a través de qua-
tre capítols: la maternitat, la 
transcendència, el conflicte 
i el somriure. El programa 
va cloure amb una enlaira-
da de globus i un piscolabis.
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Concentració a la Plaça Mercadal contra 
les violències  masclistes el 25N
  En el marc dels actes de 
reivindicació del Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de la 
Violència Masclista, el Servei 
d’Atenció i Informació a les 
Dones del Consell Comarcal 
de la Noguera va organitzar 
dos activitats. 
 La primera, una concen-
tració el dijous 25 N al matí 
a la plaça Mercadal, sota el 
lema “N’estem fartes”, que 
va aplegar gairebé 150 per-
sones al voltant de la lectura 
del manifest institucional de 
l’Institut Català de les Dones, 
que va anar a càrrec d’alum-
nes dels centres educatius 
de Balaguer que es van su-
mar a la convocatòria del 
SIAD. 
 La segona activitat va 
ser un Taller d’Art-teràpia 
adreçat a dones víctimes de 
violència masclista (usuà-
ries del SIAD), per oferir un 
espai d’empoderament i de 
cura interior a través de les 
arts a les 11 dones que hi 

van participar. Les sessions 
d’Art-teràpia van estimular 
l’expressió creativa individu-
al i col·lectiva a través de la 
metàfora i l’expressió corpo-
ral, plàstica i de la paraula,  
per fer una anàlisi del procés 
viscut (conèixer-se, detectar 
necessitats interiors i des-
cobrir els recursos propis) 
i teixir un vincle col·lectiu 
d’obertura personal i de su-

port. També es va treballar el 
sentiment de seguretat per 
reconstruir-lo i poder fer front 
al sentiment d’amenaça. En 
paraules de la formadora: 
“Juntes ens enllacem més 
fort a la vida. Compartim el 
nostre trajecte vital. En do-
nem suport en la reconstruc-
ció de la nostra seguretat i 
ens permetem tornar a regar 
el jardí dels somnis propis”.

Concentració a la Plaça Mercadal

Lo Carreró de Montagi acull la
presentació del llibre de Xènia Vives

Presentació del llibre de Xènia Vives

 El passat divendres 21, 
l’espai socio-cultural de Lo 
Carreró de Montgai va aco-
llir un vermut literari amb 

 Durant la setmana del 
20 al 28 de novembre se 
celebra la Setmana Eu-
ropea de la Prevenció de 
Residus, en la qual cada 
any el Consell Comarcal 
de la Noguera participa 
organitzant activitats per 
fomentar la prevenció de 
residus.
 L’activitat d’enguany 
ha donat el protagonisme 
a l’alumnat dels centres 
educatius de la Noguera, 
des de 1r de primària fins 
a 4t d’ESO, i els han convi-
dat a ser part activa de la 
campanya “A la Noguera 
Selecciclem”. 
 La proposta ha estat 
que cada grup classe dis-
senyés una publicació per 
a xarxes socials seguint 
les recomanacions de dis-
seny i de contingut de la 
campanya Selecciclem.  
El Consell Comarcal de la 
Noguera les publicarà a 

Els centres educatius de la
comarca de la Noguera es sumen 
a la campanya “Selecciclem!”

les seves pàgines i perfils 
de facebook i instagram a 
partir d’aquest desembre, 
i així donarà continuïtat a 
la campanya iniciada al 
juny. 
 Com a premi a l’es-
forç, el Consell regalarà 
a tots els i les alumnes 
de l’escola i/o institut una 
carmanyola (alumnes de 
P3, P4, P5, 1r i 2n de pri-
mària) o un Boc’n’Roll 
(alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è 
de primària, 1r, 2n, 3r i 4t 
de secundària).
 Aquesta activitat està 
inscrita al catàleg d’acti-
vitats de la Setmana Eu-
ropea de la Prevenció de 
Residus, i s’inclou dins de 
les actuacions del Consell 
de conscienciació per mi-
llorar la selecció dels re-
sidus a casa i augmentar 
així la quantitat  i la qua-
litat dels residus recollits 
de manera selectiva.

Cartell de la campanya

l’escriptora manresana 
Xènia Vives que presentà 
el seu llibre “Tenir sort a la 
vida depèn de tu” .

 Xènia Vives és llicenci-
ada en Ciències Polítiques 
per la UAB i en Adminis-
tració i Direcció d’Empre-
ses per la City University 
of Hong Kong, presentant 
aquest primer llibre com 
una oda a l’actitud positiva 
davant la vida i als mira-
cles que això comporta. La 
seua missió és difondre el 
poder de l’optimisme, fet 
que combina amb la seua 
dedicació a temps com-
plert com a mare soltera de 
dos nens.
 Amb aquest presenta-
ció Lo Carreró de Montgai 
comença amb les activitats 
cultural de tardor.
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CC Adicciones obre una nova delegació a 
Balaguer per donar servei a tota Lleida
 La societat en general, 
té una visió molt diferent del 
concepte de l’addicció que 
dóna l’OMS (Organización 
Mundial de la Salud), que 
és una malaltia mental igual 
que altres transtorns neuro-
lògics o psiquiàtrics recone-
guts, com són l’Alzheimer o 
la esquizofrenia.
 D’aquesta manera, qui 
no ha patit mai una addic-
ció, o no ha tingut prop a 
algú que l’hagi patit, no 
entén el difícil que pot ser 
enfrontar-se a una situació 
d’aquestes.
 En CC Adicciones en-
tenen l’addicció com una 
malaltia multifactorial, per 
la qual cosa la seva recupe-
ració també s’ha d’entendre 
des d’un eix multidisciplina-
ri en quant a l’atenció del 
pacient, i el seu sistema 
és vital per a la consecució 
d’una correcta recuperació. 
D’aquí radica la gran dife-
rència amb la majoria de 
clíniques de recuperació: 
en el treball en equip, en 
la fusió i unió de totes les 
activitats i atenció al pa-
cient i els seus familiars. 
Els pacients són destinats 
als seus terapeutes i clínics 
en funció dels seus perfils, i 
es tracta a cada pacient de 

manera individualitzada per 
tot l’equip.
 CC Adiciones és una 
mostra de que les addic-
cions es poden curar, mit-
jançant un bon tractament, 
amb reunions grupals, aten-
ció telefònica, i l’ajuda de 
psicòlegs i psiquiatres. A 
més a més, les famílies 
són part fonamental en el 
camí de la recuperació, i 
també ells reben les seves 
teràpies.
 Prova de tot això, ho de-

mostra el seu alt percentat-
ge d’èxit en la recuperació 
dels seus pacients. Un 86% 
aconsegueixen sortir amb 
èxit de les seves conductes 
addictives i comportamen-
tals.
 I és que, més de 30 
anys d’experiència avalen 
a aquest gran equip de pro-
fessionals altament qualifi-
cats, involucrats 100% en la 
recuperació del pacient i les 
famílies amb la seva feina i 
resultats.

Les teràpies grupals són bàsiques per a l’òptima recuperació 
dels pacients

CC Adicciones és una clínica terapèutica de reha-
bilitació i desintoxicació per al tractament de les 
addiccions i la patologia dual

Instal·lacions de la Clínica terapèutica CC Adicciones
per al tractament de les addiccions i la
patologia dual a Roda de Berà (Tarragona)

 CC Adicciones neix per oferir un espai segur on 
atendre i orientar a pacients i famílies que necessiten 
assistència mèdica. Aportant experiència, exemples 
d’èxit i els recursos necessaris per al tractament de 
les addiccions.
 Fundada per especialistes en drogodependències 
i  conductes addict ives,  la  c l ínica ofereix 
l’acompanyament i assessorament d’un equip 
multidisciplinar amb més de 30 anys d’experiència. 
Tot això, amb l’objectiu de proporcionar l’ajuda 
necessària per a una deshabituació eficient, per a 
una òptima i total rehabilitació, amb la reinserció del 
pacient a la vida social, familiar i laboral.
 Ofereix un tractament especialitzat per al pacient 
i també per la seva família i/o parella, amb la finalitat 
d’aconseguir la seva recuperació.
 La base és l’abstinència. Per això, el seu 
tractament és lliure de tòxics, per que la seva finalitat 
és una vida sense cap dependència: no substitueixen 
una substància per una altra.
 Per això, combinen un període d’ingrés d’alta 
intensitat terapèutica en la seva clínica CC 
Adicciones de Roda de Berà (Tarragona) amb un 
posterior seguiment des dels centres ambulatoris 
col·laboradors que tenen repartits per tot l’estat.

Clínica terapèutica per al
tractament de les addiccions i 
la patologia dual
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Àger celebra el proper diumenge 5 de 
desembre la 24a Fira d’Artesania
  El proper diumenge 5 
de desembre es celebrarà  
la 24a edició de la Fira Arte-
sana d’Àger, després de que 
l’any passat s’hagués de 
suspendre la tradicional fira 
per culpa de les restriccions 
de la Covid-19.
 Enguany la fira torna i 
ho fa amb un programa que 
inclou com a actes paral-
lels concerts, poesia, expo-
sicions i tallers.
 Les activitats comença-
ran el dissabte 4 de desem-
bre. Durant el dia es podrà 
gaudir de: la inauguració i 
obertura de l’exposició de 
Jesús Sanuy a l’Antic Forn, 
‘Metàfora del moviment’, 
que es podrà visitar de 10 a 
13 h i de 17 h a 20 h. Visita 
guiada a la Col·legiata a les 
16 h. A partir de les 18.30 
h es farà el recital poètic 
‘Porcellada’, conduit per 
Carles M. Sanuy, al local 
social. Finalment a les 23 
h tindrà lloc el concert “La 
última y nos vamos, Rum-
ba de la Floresta”, al local 
social.
 Serà el diumenge 5 de 
desembre, a les 10 h del 
matí hi haurà l’obertura de 
la Fira artesana. A les 11.30 
h els assistents podran par-
ticipar en un taller i gaudir 
d’un espectacle a càrrec 
d’Improvisto’s Circ, a la 
Placeta dels Jubilats, una 
aposta de l’ajuntament i 
l’Ampa de l’escola del mu-
nicipi, per acostar la fira al 

públic familiar. A les 12 h 
del migdia es farà el pregó 
i inauguració de la Fira a la 
Plaça Major, i tot seguit sor-
tirà la cercavila per la Fira 
amb Capgrossos i Acor-
dions. Durant tot el matí 
també es podrà assistir a: 
l’Exposició ‘Metàfora del 
moviment’, la demostració 
de Patchwork a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament, la 
demostració d’oficis artesa-
nals, que aquest any s’am-
plia a tota la fira per donar-li 
més visibilitat,  la visita a 
l’antiga Farmàcia Montar-
dit, i a les portes obertes de 
la Col·legiata, on també és 
podrà veure l’exposició ‘Art 
Suprareciclatge’ d’11 a 14 h.

 L’últim acte que es durà 
a terme a la fira, serà el 
concert de David Carabén 
de Mishima, a les 19 h de 
la tarda al local social, amb 
entrades amb reserva prè-
via.
 Durant la fira, tots 
aquells que comparteixin 
les seves fotos etiquetant a 
l’ajuntament d’Àger amb el 
hastag @ajuntament_da-
ger, entraran en el sorteig 
d’un dinar a la propera festa 
major d’hivern de la pobla-
ció.
 Per assistir als actes 
paral·lels de la Fira, orga-
nitzada per l’Ajuntament 
d’Àger, caldrà fer reserva a: 
entradesager@gmail.com

Una imatge de l’última edició

PROGRAMACIÓ FIRA ARTESANA D’ÀGER

>> DISSABTE dia 4

10.00 h. Inauguració i obertura de l’exposició de Jesús 
Sanuy “Metàfora del moviment” a l’Antic Forn. Horari 
de 10 a 13 h i e 17 a 20 h.
16.00 h.  Visita guiada a la Col·legiata.
18.30 h.  Porcellada. Recital Poètic al local social, 
conduït per Carles M. Sanuy amb presència dels 
poetes: Jordi Virallonga, Eduard Sanahuja, Àngels 
Moreno, Francesc Gelonch i Laia Llovera, Meritxell 
Cucurella-Jorba i més.
23.00 h. Concert de Fira a càrrec de “La última y nos 
vamos, Rumba de la Floresta”. Amb servei de bar al 
local social.

>> DIUMENGE dia 5

10.00 h. Obertura de la Fira.
11.30 h. Taller i espectacle a càrrec de “Improvisto’s 
circ” a la Placeta dels Jubilats.
12.00 h. Pregó i inauguració de Fira a la Plaça Major. 
A continuació cercavila per la fira amb capgrossos i 
acordions, sortida des de la Plaça Major.
19.00 h Concert de David Carabén de Mishima al local 
social amb reserva prèvia. 

El tradicional mercat d’artesania i mostra d’antics 
oficis que enguany arriba a la seva 24a edicicó, 
l’any passat no es va poder celebrar

Col·legiata d’Àger
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Àger aprova una bonificació de l’IBI per 
instal·lar fonts d’energia renovable

Activitat del 25N

 El Ple Extraordinari de 
l’Ajuntament d’Àger del pas-
sat mes, va aprovar la modi-
ficació de dues ordenances 
fiscals per a l’exercici 2022. 
En concret, les modificaci-
ons serviran per bonificar 
l’IBI de les construccions 
que incorporin energies re-
novables, i també per reque-
rir, d’ara endavant, als es-
tabliments d’allotjament 
turístic i habitatges d’ús tu-
rístic (HUT) la incorporació 
d’algun tipus d’energia alter-
nativa als seus establiments.
 Així, a partir del pròxim 
any fiscal, els contribuents 

 La població d’Os de 
Balaguer està acabant de 
preparar l’11a edició de la 
Fira de les Aspres, o Fira 
de la Suca, que es realit-
zarà el proper diumenge 
12 de desembre.
 Durant tot el matí el 
municipi acollirà diverses 
activitats com la tradi-
cional fira de productes 
artesanals i turístics de 
proximitat o el tradicio-
nal esmorzar popular, la 
Suca.
 A més s’han progra-
mat activitats paral·leles, 

El diumenge 12 de desembre 
Fira de les Aspres a Os de
Balaguer en la seva 11a edició

com una exposició de 
“Retrats Sanitaris del 
CAP de Balaguer”, una 
exposició de motos anti-
gues, passejades amb po-
nis per als infants. També 
es farà un sorteig d’una 
cistella de productes de 
proximitat.

Cartell de la Fira

agerencs que col·loquin pla-
ques solars, o qualsevol altre 
tipus d’energia alternativa 
als seus habitatges, empre-
ses, granjes i, en definitiva, 
a les seves construccions, 
es podran beneficiar d’una 
bonificació de fins al 50% de 
l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) durant el primer any, i 
d’una bonificació del 25% 
durant el segon i el tercer 
any.
 Les persones que vul-
guin optar a aquesta boni-
ficació per l’autoconsum 
d’energia verda hauran 
d’acreditar degudament 

que disposen d’alguna font 
d’energia alternativa. A part, 
els allotjaments turístics 
també hauran d’incorporar 
energies renovables.
 La passada setmana, 
Àger va commemorar el Dia 
Internacional per l’Elimina-
ció de la Violència envers les 
Dones amb l’objectiu de do-
nar visibilitat a les violències 
masclistes que es produei-
xen i han augmentat en els 
darrers temps,  i  contribuir  a  
la  seva  total  erradicació.  En  
concret,  es van fer  diverses  
activitats  a  l’Escola  Pública  
Andreu  Farran,  amb  la col-
laboració  de  l’Ajuntament,  
per  implicar  els  infants  en  
la  igualtat  de gènere, i tam-
bé es va llegir el manifest 
institucional del 25N, a tra-
vés del pregó municipal. 
 L’objectiu d’aquesta jor-
nada era conscienciar la 
societat sobre el creixent 
nombre de víctimes del 
masclisme i la necessitat 
de fer-hi front des de tots 
els àmbits de la societat, es-
pecialment en la infantesa i 
l’adolescència. 

La fira oferirà a part 
de productes de
proximitat, diverses 
activitats durant tot el 
matí
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Sobreentès

Calia deixar clar 
que no era cap passeig engrescador
i va accelerar el pas sense dir res, 
duent a poc a poc la iniciativa.
Allò que s’ha de fer,
val més fer-ho de pressa.
I va començar a anar-se’n silenciós,
com qui sense neguit, 
escull determinat un altre rumb.
Arrancar d’hora, si més no,
abriga l’avantatge, 
de disposar de temps quan faci falta.
La vida té els colors 
de l’Arc de Sant Martí, van dir-li un dia,
el blau, el verd, el roig i tots els altres,
a més a més del negre, 
que sempre camuflat en algun lloc,
furtivament entre clarors s’amaga.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 L’any 1942, en plena 
Segona Guerra Mundial, 
el jove i ingenu Friedrich 
es trasllada a Berlín se-
guint les seves ambicions 
artístiques. Hi va amb una 
doble xarxa de seguretat: 
és de família rica i és suís. 
 La seva intenció és 
“separar els rumors de la 
veritat” i veure amb els 
seus propis ulls si són 
certes les notícies sobre la 
persecució de la població 
jueva per part de les auto-
ritats del Tercer Reich.
 En una escola d’art 
coneix Kristin, una noia 
que el fascina. Amb ella 
s’endinsarà en la nit ber-
linesa, poblada de perso-
natges que volen viure al 
màxim en les escletxes 
del III Reich, sigui en 
clubs clandestins o en 
festes oficials. Es diver-
teixen junts i s’enamoren. 
Però un dia rep la visita 
de Kristin, tota plena de 
ferides i contusions –pot-
ser torturada-, i ella ha 
de confessar que no li ha 
explicat tota la veritat. Ba-
sada en una estremidora 
història real, Stella és una 
obsessiva història d’amor 
i traïció amb el rerefons 
de la guerra, el nazisme i 
la caça de jueus. 

 Inspirat pel clàssic 
de Cervantes, Sam DuC-
hamp, escriptor medio-
cre de thrillers d’espies, 
s’inventa el personatge 
del Quixot, un venedor 
galant i fet a l’antiga que 
ha perdut el seny per cul-
pa de la sobreexposició 
a la televisió i que s’ena-
mora sense remei de 
l’estrella catòdica Salma 
R. Acompanyat del seu 
fill (imaginari) Sancho, el 
Quixot s’embarca en un 
viatge a través d’Amèri-
ca per demostrar que és 
digne de la mà d’aques-
ta Dulcinea, encara que 
s’hagi d’enfrontar als 
perills tragicòmics d’una 
època en què tot és pos-
sible. Mentrestant, el seu 
creador, en plena crisi de 
la mitjana edat, també ha 
de resoldre problemes 
propis urgents... L’autor 
porta el lector a un re-
corregut salvatge per un 
país al caire del col·lapse 
moral i espiritual.
 La ciència-ficció i la 
fantasia són simples tre-
tes per introduir l’icònic 
personatge de Cervantes 
al segle XXI, una novel·la 
gamberra, atrevida, artís-
ticament orientada als 
temps que corren.
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Stella
Autor: Takis Würger
Gènere: Novel·la
històrica

 L’apassionant història 
de la formació de la Terra 
i la seva evolució, explica-
da a partir dels canvis en 
els paisatges del nostre 
planeta. Amb les capti-
vadores il·lustracions de 
l’Aina Bestard i breus 
textos que s’aturen en 
els principals esdeveni-
ments.
 Conté pàgines vege-
tals amb il·lustracions 
de la fauna i la flora pro-
tagonistes del Paleozoic 
i del Mesozoic. Una línia 
de temps situa en tot mo-
ment al lector en el punt 
de la història de la Terra 
en què es troba.
 Cada pàgina de Pai-
satges desapareguts de 
la Terra és una postal, un 
homenatge a la història 
de la il·lustració paleon-
tològica i als gravats del 
segle XIX. És un llibre de 
coneixement preciós que 
manté l’equilibri perfecte 
entre el rigor científic i 
la poesia, fet amb molta 
cura i elegància. Els co-
lors escollits, la maqueta-
ció, el paper i els acabats 
són dignes d’un llibre his-
tòric.
 Realitzat en coedició 
amb el Museu de Ciènci-
es Naturals de Barcelona.

Quixot
Autor: Salman Rushdie
Gènere: Novel·la

Paisatges perduts de la 
terra
Autor: Aina Bestard
Gènere: Infantil (+9)
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 El passat 18 d’octubre 
va finalitzar l’actuació del 
Programa de la Mà vincu-
lat al Projecte de Treball 
als Barris 2020, subven-
cionat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, que 
comptava amb quatre tre-
balladores contractades 
com a acompanyants.
 La valoració positiva 
del servei d’acompanya-
ment així com l’alt grau 
de satisfacció de les fa-
mílies i persones usuàri-
es del mateix, han estat 
elements claus que la 
Paeria ha tingut en consi-
deració per tal de mante-
nir el servei en actiu amb 
l’aportació de fons propis, 
per donar resposta a les 
necessitats socials i de 
salut dels usuaris/es del 
projecte De La Mà, a Ba-
laguer. 

El servei d’acompanyament del 
programa de la Mà seguirà actiu 
fins aquest desembre

 Per aquest motiu, 
s’han contractat dues tre-
balladores a mitja jorna-
da, des del 19 d’octubre, 
per garantir l’acompanya-
ment a la gent gran esta-
blint uns serveis mínims, 
amb un servei per usuari/
usuària setmanal. La co-
ordinació es treballa des 
de l’Àrea d’Afers Socials 
i l’Àrea d’Ocupació i Pro-
moció Econòmica.
 Aquest programa ofe-
reix una atenció persona-
litzada i treball de cures 
als usuaris i usuàries, 
amb escolta activa, res-
pecte, interacció social, 
sempre fora del domicili, 
i respectant les mesures 
de seguretat de la CO-
VID-19, ajudant a  millorar 
l’envelliment dels majors 
de 65 anys que hi estan  
inscrits. 

La Televisió de Camarasa publica el seu 
fons d’imatges d’arxiu
 La Televisió de Cama-
rasa va emetre en el perío-
de comprés entre el 1992 i 
el 2003, sembla que no hi 
ha constància de cap altra 
televisió local aleshores o 
abans  del’92, així que po-
dria ser la primera tv local 
de les Terres de Ponent. 
 Ara, gairebé tres dèca-
des després del seu primer 
any d’emissió, els seus res-
ponsables, Miquel Pedrol i 
Rafel Alsina han creat una 
web i un canal de YouTu-
be on hi ha publicats una 
sèrie de vídeos que en el 
seu dia es van emetre per 
antena. En mesos propers 
se n’aniran publicant més. 

Careta de Televisió Camarasa

Nova campanya de promoció turística de 
la Noguera amb trens vinilats

Imatge del tren vinilat

 Aquesta tardor Ferro-
carrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) torna 
a promocionar l’oferta tu-
rística de diferents comar-
ques. El tren vinilat amb la 
campanya de la Noguera 
circula per la línia Bar-
celona Vallès i el disseny 
promou un turisme de 
natura, sostenible, combi-
nant esport, coneixement 
i patrimoni amb una bona 
gastronomia, amb el lema 
“Noguera Turisme. Amb 
tu... ho tenim gairebé tot!” Imatge del programa

A part, s’ha creat el docu-
mental ‘’L’ahir és avui, his-
tòria d’una televisió lliure i 
local’’, on s’explica com es 

va crear aquesta televisió i 
quin impacte va tindre a la 
societat camarasina d’ales-
hores.
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 La fundació Gasol 
presenta el programa 
SISMA amb un ventall 
d’avantatges per inte-
grar-ho a les escoles
  Ofereix una expe-
riència acumulada en 
varis centres educatius 
d’arreu de l’Estat, la pro-
moció dels hàbits salu-
dables radica en el tre-
ball de l’exercici físic, de 
la bona alimentació, del 
benestar emocional i del 
descans aquests són els 
quatre grans blocs que 
es treballen en tots els 
alumnes de les escoles 
locals. 
 Segons dades reals 
i d’estudis certificats, 
l’obesitat infantil és un 
problema latent a la nos-
tra societat, per aquest 
motiu des de la Paeria 
de Balaguer s’ha incen-
tivat i s’han donat els 

Les  es co les  de  Ba laguer 
s’adhereixen al programa
SISMA de la Fundació Gasol

recursos econòmics i de 
gestió per tal que tots els 
centres escolars de Bala-
guer en siguin partícips 
i poder-ho treballar en 
una etapa important de 
formació de l’infant.
 A més el programa 
garanteix que aquesta 
formació i educació arri-
bi a tots escolars ja que 
es donarà a nivell curri-
cular, garantint d’aques-
ta manera que tots els 
alumnes treballen de for-
ma pedagògica aquesta 
unitat didàctica sobre els 
bons hàbits alimentaris, 
d’higiene, de descans i 
que de forma implícita 
afecti a la famílies, ma-
res i pares, que n’han de 
ser els principals respon-
sables de persistir i edu-
car en aquesta promoció 
dels hàbits saludables 
dels seus infants.

El Balaguer trenca la seva ratxa amb 
un empat i una derrota consecutius
 A la capital de la Segar-
ra els de David Biosca van 
tenir moltes ocasions per 
endur-se la victòria contra 
l’equip Local, el Cervera, 
però la bona defensa dels 
verd i negres, els pals i els 
dos gols anul·lats per part 
de l’àrbitre, ho van evitar. 
No va ser fins al minut 60 
que Edu va obrir el mar-
cador. L’alegria només va 
durar 5 minuts ja que el 
Cervera va igualar el mar-
cador situant el definitiu 1 
a 1.
 Pel que fa a la derrota 
per 0 a 2 davant el Linyola, 
un Balaguer ple de baixes 
i irreconeixible va sumar la 
primera derrota de la tem-
porada i la primera amb 
David Biosca a la banque-
ta com a local en partit ofi-
cial. El Balaguer  va gaudir 
de poques ocasions i el Li-
nyola va aprofitar les que 
va tenir a favor, realitzant 

jugades a pilota aturada i 
aprofitant errades defensi-
ves.
 En definitiva l’equip vi-
sitant es va imposar amb 
un doblet d’Alpha Barry, 

el primer quan només es 
portaven 15 minuts de joc 
i el segon ven avançada la 
segona part al minut 72.
 El Balaguer va rebre la 
expulsió del seu jugador 
Sergi Surroca al minut 80 
i va jugar amb 10 jugadors 
fins al final del partit.
 Tot i el mal resultat ob-
tingut en les dues últimes 
jornades, el CF Balaguer 
tanca la primera volta de 
la competició en la pri-
mera posició de la taula 
classificatòria de la seva 
categoria.
 El pròxim partit, ja el 
primer de la segona volta, 
els balaguerins reben la 
visita del C.F. Angulària el 
dia 12 de desembre a par-
tir de les 16:00h. Onze inicial contra el Linyola

Imatge del programa SISME

Onze inicial contra el Cervera

Un immerescut empat a Cervera i la derrota a casa 
contra el Linyola porten als balaguerins a perdre els 
primers punts de la temporada
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Ares, David, Mariona, Gerard, Elna i Júlia

Es preveu la participació de vint-i-sis clubs amb més 
de 410 esportistes, 11 dels quals són de l’Estel

 El passat 20 de novem-
bre es va celebrar a Blanes, 
la Copa Catalana iniciació 
2021.
 Els patinadors/patina-

dores del Club Patí Bellcai-
re d’Urgell, representants 
territorials de Lleida van 
competir per la copa ca-
talana de Parelles Artístic 

promocionals en les moda-
litats  Infantil i  Aleví.
 La balaguerina Ares 
Roselló Sauret  i en David 
Alonso Alonso, d’Ivars d’Ur-
gell, van assolir el primer 
lloc de la Copa Catalana en 
la modalitat Parelles Artís-
tic promocionals Infantil.
 I la parella formada per 
la Mariona Molina Martí de 
Linyola, i en  Gerard Cuñé 
Clua de Butsènit, van asso-
lir el primer lloc de la Copa 
Catalana en la modalitat 
Parelles Artístic promocio-
nals Aleví.
 Per altra banda, Elna 
Casamitjana del Club Patí 
Térmens, va quedar 3a 
classificada en el nivell 
Certificat Programa Llarg i 
Júlia Lázaro del Patinatge 
Artístic de Lleida va quedar 
2a.

Dos parelles del Club Patí Bellcaire
assoleix el 1r lloc al Campionat de Blanes

Presentació dels equips del EFS 
Balaguer Comtat d’Urgell
 El passat diumenge 28 
de novembre va tenir  lloc 
la presentació oficial dels 
equips que formen el EFS 
Balaguer Comtat d’Urgell, 
al pavelló 1r d’octubre.
 L’escola compta en-
guany amb més de cent-
cinquanta esportistes dis-
tribuïts en onze equips de 

Foto presentació

base, tres de sèniors i un 
de femení. Per primer cop 
a la ciutat un equip com-
peteix en Tercera Nacio-
nal, és el cas del Sènior A 
del EFS Balaguer Comtat 
d’Urgell. El mateix dia el 
primer equip va empatar a 
1 en la seva visita a l’Enfaf 
Andorra.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
ES TRASPASSA, bo-
tiga de roba infantil a 
Balaguer, per no poder 
atendre. Equipada i en 
ple funcionament. Raó 
telèfon: 973450555.
-----------------------------------
ES VEN pis nou a 
l’Avinguda Països 
Catalans, de 3 habita-
cions. 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.
------------------------------------

ALQUILO habitación 
a personas serias, 
con trabajo. Razón: 
641457378.
-----------------------------------

TREBALL 
-----------------------------------
NATIVA OFEREIX clas-
ses de conversa en 
anglès. Possibilitat 
de fer grups reduïts 
o classes individuals. 
Raó: 650422582.
------------------------------------
ES PRECISA adminis-
trativa (horari a con-
venir). Enviar Currícu-
lum amb foto recent a 
l’Apartat de Correus, 
145 de Balaguer.
-----------------------------------

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 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, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, entresol 
de Balaguer, trucant 
al 973448273 o bé en-
viant un e-mail des 
del nostre web www.
revistagroc.com
-----------------------------------

LLOGUER LOCAL
al c/ Girona de Balaguer, de 

32 m2. Aigua i llum.
Porta d’alumini, vidre i reixa.

Raó: 973450555.
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 351 266
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 2 de desembre          a les 8 de la tarda del 9 de desembre SALA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 9 de desembre          a les 8 de la tarda del 16 de desembre MARCH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 16 de desembre          a les 8 de la tarda del 23 de desembre ALDAVÓ

Horari de trens
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.24
08.15 (4) 08.41
08.18 (5) 08.44 
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (7) 14.33
14.08 (2) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
19.38 (8) 20.04
20.03 (4) 20.29
20.07 (8) 20.33
20.37 (3) 21.03
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.29 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.15 (1) 09.22
11.15 (2) 12.22
15.31 (7) 16.38
17.31 (8) 18.38
17.56 (3) 19.03
19.51 (6) 20.58

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.46
07.47 (1) 08.15
09.05 (1) 09.31
10.47 (2) 11.15
11.10 (7) 11.36
13.30 (1) 13.56
15.05 (7) 15.31
15.30 (2) 15.56
17.05 (5) 17.31
17.30 (4) 17.56
19.05 (5) 19.31
19.25 (4) 19.51
21.05 (7) 21.31
21.30 (2) 21.56

LA POBLA BALAGUER
07.08 (4) 08.15
10.08 (2) 11.15
13.00 (7) 14.07
15.15 (8) 16.22
15.30 (4) 16.37
19.00 (5) 20.07
19.30 (3) 20.37
21.22 (6) 22.29

(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 17/11/2021.

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
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