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Sumari

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

En Portada
Bon Nadal

 El proper 24 de desembre es farà el Caga Soca al 
Teatre a les 18 h amb l’espectacle “El rei de la casa” 
de la companyia Farrers Brothers i seguidament els 
infants participants cagaran la soca.
 Com a novetat enguany, tindrem dos activitats 
més, una el dia 27 de desembre, La gran cremada i 
arribada dels carboners,  a les 19.30h amb sortida des 
de la plaça de la Sardana fins a la Plaça Mercadal. 
Amb la música de Ponent Roots i la participació de 
Bèsties Feresteques i Bandelpal. 

Amb el suport de

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
BALAGUER
Tel. 973 448 273
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Anfigraf
Dipòsit legal: LL-81-1987
Tirada: 6.200 exemplars.
Distribució: Gratuïta a Àger, 
Algerri, Balaguer, Bellcaire 
d’U., Butsènit de M.,
Camarasa, Castelló, Cubells, 
Fontdepou, Gerb, La Ràpita, 
La Sentiu,  Les Avellanes, 
Menàrguens, Montgai, Os de 
Balaguer, Sant Llorenç, Tarta-
reu, Térmens, Vallfogona de B. 
i Vilanova de la Sal.
Director: Pedro Pérez.
Direcció Comercial i
Administració: Sisco Alarcón. 
Equip de Redacció: Sisco 
Alarcón, Montse Cercós, Pedro 
Pérez.
Departament comercial: 
Arantxa Ramírez.
Col·laboradors habituals: 
CGA, Miquel Trilla, Núria Arbós 
i Eva Font.

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

Publicació controlada per:

#Nou procés engegat per la Paeria per dur a terme uns nous pressupostos participatius
Al procés d’enguany, es durà a terme íntegrament des de l’àrea de Participació, de forma totalment autònoma, 
sense la col·laboració de cap empresa externa i s’intentarà agilitzar la seva tramitació

# Un any més els Mossos d’Esquadra impulsen el calendari solidari
L’edició d’aquest 2022 és un reconeixement i un homenatge a alguns dels col·lectius afectats per la pandè-
mia, tot i que el límit d’espai ha fet que només s’hagin pogut incorporar alguns d’ells

>>BALAGUER
# Balaguer gaudirà d’unes festes de Nadal amb tot tipus d’activitats

La gran cremada amb els carboners i la xocolatada amb les llamine-
res, són algunes novetats d’enguany

# Presentació de la nova temporada d’hivern de Teatre a Balaguer
Les entrades en format online ja estan a la venda a través de la web

# L’entrenador Lluís Cortés nomenat fill adoptiu de Balaguer
La Paeria vol fer un reconeixement a la seva tasca i a l’esport femení 
en la que fa anys treballa.

# Arnau Pifarré rep dos medalles als Campionats de Catalunya
Va aconseguir la medalla d’argent en els 200 esquena i la medalla de 
bronze en els 50 esquena als campionats

>>COMARCA
# Sandro Rosell dona una reproducció d’un fresc i un terreny a l’Ajuntament d’Àger

L’original d’aquesta obra va romandre a la Col·legiata de Sant Pere d’Àger fins que, l’any 1958, va haver de 
ser traslladat per garantir-ne la conservació

# Tres noguerencs entre els guardonats al Premi al Treball President Macià 2020-2021 
Les medalles reconeixen persones que dins del món de treball han destacat per les seves qualitats

>>ESPORTS
# El CF Balaguer acaba l’any amb una victòria trencant la mala ratxa de resultats

Una nova victòria per l’ajustat resultat de 4-3 amb dos gols de Pere, 1 de Mikel i 1 de Pau, davant d’un 
difícil rival, el C.F. Angulària d’Anglesola

# El dia 19 es va fer el 6è Torneig solidari de Nadal de l’Escola de futbol sala Comtat d’Urgell
Aquest torneig, es celebra cada any per Nadal, amb la intenció de fer una gran recollida de joguines

# Tres finalistes en el concurs de la sardana Balaguer Capital de la Sardana 2022
Les tres composicions finalistes seran interpretades, per la Bellpuig Cobla 
en el tradicional Concert de Reis, que se celebrarà el proper dia  6 de gener 

# L’Orfeó Balaguerí farà el tradicional concert de Sant Esteve
En la segona part del concert, es farà la  imposició  de  la  llaçada  del  
centenari de l’estendard del  1921

# La sucrera de Menàrguens torna per Nadal amb una nova obra
Presentarà l’obra “El fantasma de la Casa Gran”, seguint la tradició 
d’estrena nadalenca des de ja fa 30 anys

# Segona trobada aquest any del Consell Esportiu de la Gent Gran
Hi van assistir més de trenta representants dels casals de gent gran i 
diferents professionals dels Serveis Socials
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El Cosmocasal i el Cosmolúdic 
perquè els més petits i joves 
gaudeixin de les vacances
 Aquest any, retorna 
el saló infantil el Cosmo-
lúdic al pavelló Inpacsa, 
del 27 al 4 de gener, en 
horari de tardes de 16.30 
a 20.30 h. El diumenge 2 
de gener de 10.30 a 13.30 
i de 16.30 a 20.30 h i el dia
31 de desembre estarà 
tancat. L’entrada és 2 € 
per persona i l’abona-
ment tots els dies, 10 € 
per persona. El Cosmolú-
dic  és una proposta d’oci 
i diversió per les nenes i 
nens fins a 14 anys, amb 
diferents espais amb ac-
tivitats pensades per di-
ferents edats i diferents 
espectacles programats.
 La novetat, és el  
“Cosmocasal” és un ser-
vei de monitoratge per 
les famílies durant les 
vacances de Nadal, en 
horari de matins al pave-
lló Inpacsa, en horari de 

Cosmolúdic

9.00h a 14.00h i acollida a 
les 8.00h, amb prèvia ins-
cripció. Les inscripcions 
es poden fer per franges 
de dies: 1a franja: 27, 28, 
29, 30 i 31 de desembre 
de 2021 i la segona fran-
ja: 3, 4 i 5 de gener de 
2022. Edats: de P3 a 4rt 
ESO. Les activitats aniran 
adaptades als diferents 
grups i edats. Es realitza-
ran seguint tots el proto-
cols actuals de salut.
 D’altra banda, també 
aquest any es farà el 2n 
Concurs de pessebres, 
que es podran presentar 
fins el 21 de desembre. El 
1r Premi Consola Ninten-
do Switch. El 2n Premi 
Tablet Samsung Galaxy 
Tab A T510 i el  3r Premi 
Patinet Hoverboard Wox-
ter Patin smartgyro X1. 
Les bases es poden con-
sultar al web de la Paeria.

Balaguer gaudirà d’unes festes de Nadal 
amb activitats per totes les edats 

Arribada de les patgesses

La gran cremada amb 
els carboners i la
xocolatada amb les
llamineres, són algunes 
novetats d’enguany

Arribada dels Reixos a Balaguer

 Balaguer va donar el 
tret de sortida a les festes 
nadalenques el passat 4 de 
desembre, amb l’encesa de 
les llums de Nadal a la ciu-
tat.
 El mateix diumenge 5 
de desembre que es va ce-
lebrar el Mercat de Santa 
Llúcia-Fira dels Alls, tam-
bé es va fer la rebuda a les 
patgesses reials: Albaflor, 
Dolldargent i Ditsdeseda de 
la mà del paer en cap, Jordi 
Ignasi Vidal i la Polsim. Les 
patgesses juntament amb 
la missatgeria reial són les 
encarregades de fer arribar 
les cartes als Reixos. Les 
ambaixadores dels Reixos, 

reben els nens i nenes que 
les vulguin visitar i fer-los 
entrega de la seva carta al 
Casal Lapallavacara.
 El proper 24 de desem-
bre es farà el Caga Soca al 
Teatre a les 18 h amb l’es-
pectacle “El rei de la casa” 
de la companyia Farrers 
Brothers i seguidament els 
infants participants caga-
ran la soca.
 Com a novetat enguany, 

tindrem dos activitats més, 
una el dia 27 de desembre, 
La gran cremada i arriba-
da dels carboners,  a les 
19.30h amb sortida des de 
la plaça de la Sardana fins 
a la Plaça Mercadal. Amb 
la música de Ponent Roots 
i la participació de Bèsties 
Feresteques i Bandelpal. 
L’endemà, el dimarts 28 de 
desembre, La gran xocola-
tada amb l’arribada de les 
llamineres, a les  11.00h a la  
plaça de la Sardana.
 La benvinguda als Rei-
xos es realitzarà a l’esglé-
sia del Sagrat Cor del dia 5 
a les 17.30 h. El recorregut 
serà des de la mateixa es-
glésia pel c/ Barcelona fins 
la plaça de la Sardana - Pas-
seig de l’Estació fins la pla-
ça del Mercadal, on el Paer 
en Cap rebrà els Reixos a la 
Paeria.  Si les mesures ho 
permeten, els Reixos rebran 
la infantesa al vestíbul de la 
Casa de la Paeria. 
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Presentació de la nova temporada
d’hivern del Teatre Municipal

 La Paeria de Bala-
guer ha presentat la ter-
cera edició dels Pressu-
postos Participatius. A 
l’acte hi van participar el 
paer de Participació, Ke-
vin Bruque, i el paer en 
cap, Jordi Ignasi Vidal.
 Les fases del procés 
participatiu s’han divi-
dit en cinc períodes: la 
presentació dels pressu-
postos participatius i el 
repartiment de butlletes; 
la recollida de propos-
tes i la valoració de les 
aportacions; la votació i 
el tancament, avaluació 
i escrutini dels projectes 
guanyadors.
 Sota el lema “Parti-
cipa”, les propostes es 
poden presentar  fins al 
30 de desembre.
 La Paeria vol “sobre-
passar” el 5 % de votació 
i interpel·lar el màxim de 

Nou procés engegat per la
Paeria per dur a terme uns nous 
pressupostos participatius

gent possible”, així doncs 
s’ha pensat que per fo-
mentar la participació no 
hi haurà una urna mòbil 
sinó que s’habilitaran di-
ferents punts de recollida 
de propostes, punts on al 
final del procés es podran 
fer també les votacions.
Un cop recollides les di-
ferents propostes, totes 
elles seran analitzades 
per part dels equips tèc-
nics de la Paeria que 
hauran d’avaluar la seva 
viabilitat.
 Al procés d’enguany, 
es durà a terme íntegra-
ment des de l’àrea de 
Participació, de forma to-
talment autònoma, sense 
la col·laboració de cap 
empresa externa i s’in-
tentarà agilitzar la seva 
tramitació perquè es pu-
guin executar de forma 
més ràpida.

Imatge de la campanya “Participa”

 El Teatre Municipal de 
Balaguer serà l’equipament 
cultural de la ciutat que 
concentrarà bona part de 
la totalitat de les diferents 
propostes escèniques que 
es realitzaran durant el perí-
ode d’hivern a la capital de 
la Noguera.
Degut encara als alts i bai-
xos produïts per la Covid-19, 
la Paeria de Balaguer opta 
per concentrar el màxim de 
propostes escèniques pos-
sibles al Teatre per la gran 
capacitat de l’equipament 
i per condicions òptimes 
d’espai que garanteix la 

Cartell temporada hivern al Teatre

màxima seguretat per a tots 
els espectadors.
 La programació del 
Cicle d’Hivern és variada, 
pensada per arribar a dife-
rents tipus de públics, des 
dels infants i els adoles-
cents, al públic adult, des 
de propostes adreçades al 
gran públic a aquelles amb 
un punt de risc i crítica so-

cial. Arts escèniques però 
sense renunciar a la músi-
ca, que també hi és present.
 Espectacles infantils 
com l’inici i el final del 3r 
Cicle de l’Emboirats, tam-
bé obres adreçades a un 
públic més jove seran pre-
sents durant tota la tem-
porada. Així com hi seran 
presents els musicals. En 
l’apartat musical, cal des-
tacar que el 19 de març es 
donarà el tret de sortida de 
la Capitalitat de la Sarda-
na, Balaguer 2022, amb un 
concert a càrrec de Roger 
Mas i la Cobla Sant Jordi.
 La programació tam-
bé hi té cabuda la vessant 
de cohesió social i parti-
cipació amb propostes no 
professionals organitzades 
per entitats i associacions 
locals. Tota la programació 
es pot veure des del web de 
la Paeria.

Les entrades en format 
online ja estan a la venta 
a través del portal www.
entradesteatre.balaguer.
cat

Roger Mas i la Cobla Sant Jordi
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Un any més els Mossos d’Esquadra
impulsen el calendari solidari

Imatge del distintiu dels llocs on es pot trobar

 Els Mossos d’Esquadra 
han fet un any més el seu 
calendari solidari, que any 
rera any col·labora en dife-
rents causes benèfiques.
 L’edició d’aquest 2022 
és un reconeixement i un 
homenatge a alguns dels 
col·lectius afectats per la 
pandèmia, tot i que el límit 
d’espai ha fet que només 
s’hagin pogut incorporar 
alguns d’ells.
 En l’edició d’enguany, 
i amb col·laboració de les 
empreses d’esport d’aven-
tura de la població d’Àger, 
una de les imatges del ca-
lendari, està presa al Coll 

 Un any més Balaguer 
ha unit esforços per col-
laborar amb una de les 
accions més solidàries de 
l’any La Marató de TV3,  
organitzant diferents ac-
tivitats durant els dies 
previs i una festa celebra-
da a la plaça Mercadal el 
diumenge dia 19. 
 S’ha recuperat La 
Matinal Familiar del diu-
menge dia 19 a la plaça 
del Mercadal, amb ta-
llers, venda de productes 
solidaris, sorteig de sa-
marretes,  inflables, una 
caminada solidària... I la 
presentació de la cançó 
Estima’t, projecte de sen-
sibilització del SRC Bala-
guer. A partir de les 12h, 
actuacions de La Xeme-
neia espai de Dansa i Cre-
ació, l’Escola Municipal 
de Gimnàstica Rítmica, 
l’Escola de Dansa Mont-

Un any més la ciutat de
Balaguer col·labora a favor de 
La Marató de TV3

se Miret, La Casa Urbana 
i Ksonronda. Qui va voler 
veure alguna de les actua-
cions, va poder llogar una 
cadira solidària al preu 
de 2 euros amb l’objectiu 
també de recaptar fons.
 La programació d’ac-
tivitats de La Marató tam-
bé cal incloure els actes 
organitzats pels centres 
educatius de la ciutat, 
l’Escola de Musica o el 
Servei de Rehabilitació 
Comunitària de Balaguer. 
També la penjada d’estels 
solidaris al passeig de 
l’Estació i a la plaça del 
Mercadal. 
 La comissió organitza-
dora posava a la venta fu-
lards al preu 3 euros, que 
aniran destinats íntegra-
ment per aquesta causa.
 Altres activitats es-
tan programades al llarg 
d’aquest mes.

Presentació dels actes de La Marató de TV3

d’Ares, Serra del Montsec 
(Àger), on hi figuren alguns 
alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Bala-
guer i la jove cantant bala-
guerina Maria Fernàndez.
 El donatiu és de 5 euros 
i s’hi inclou el calendari 
de paret, el de sobretaula i 
els adhesius. Els donatius 
recaptats amb el Calen-
dari solidari es donaran a 

l’Associació de Familiars i 
Amics de Nens Oncològics 
de Catalunya (AFANOC) i a 
les associacions “La son-
risa de Eric”, “La lucha de 
Abril”,  “Leo es mi ángel”, a 
la Federació Autisme Cata-
lunya i a l’Hospital de Sant 
Joan de Déu.
 A la comarca de La No-
guera, els punts de distri-
bució d’aquest calendari 
els podem trobar a Bala-
guer: Boutique Infantil, Es-
tanc Rabarté, Estanc San 
Agustín, Llibreria Marta, 
Llibreria Urgell, Espai Lec-
tor Nobel, i al casla Lapa-
llavacara. A Artesa de Se-
gre, a la Papereria Mianes i 
a Ponts a l’estanc de Ponts, 
i l’Estanc Edelweis.
 En aquest projecte hi 
participen de forma desin-
teressada i altruista mos-
sos i mosses de diferents 
parts del territori i un gran 
nombre d’entitats, associa-
cions i empreses. 

Imatge del making of grabat al Coll d’Ares

El calendari dels
Mossos d’Esquadra 
sempre col·labora en 
diferents causes en les 
diferents edicions
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L’Orfeó Balaguerí farà el tradicional
concert de Sant Esteve al Teatre
 L’Orfeó Balaguerí es-
tava de celebració aquest 
final d’any 2021 en motiu 
del seu centenari. Degut 
a la pandèmia no s’han 
pogut duur a terme totes 
les activitats que s’havien 
pensat en celebrar al llarg 
d’aquest any. Al setembre 
però es va poder fer la pre-
sentació del llibre “Petita 
història de l’Orfeó Bala-
guerí” amb text de Josep 
Vallverdú i il·lustracions de 
Pilarin Bayés, rememorant 
aquests cent anys.
 El proper 26 de desembre 
a les 8 del vespre es farà el 
tradicional Concert de Sant 
Esteve, després de mesos 

Orfeó Balaguerí

Tres finalistes en el concurs de la sardana 
Balaguer Capital de la Sardana 2022

El Teatre escenari del concert de Reis

 El passat dia 9 de desem-
bre es va reunir el jurat del 
concurs Balaguer Capital de 
la Sardana 2022, integrat per 
persones vinculades al món 
de la sardana i de recone-
guda qualificació musical al 
món de la sardana i de reco-
neguda qualificació musical 
i/o artística.
 Les tres composicions fi-
nalistes seran interpretades, 
per la Bellpuig Cobla en el 
tradicional Concert de Reis, 
que se celebrarà el proper dia  
6 de gener al Teatre.

sense cantar a Balaguer.
 En la segona part del 
concert, es farà la  imposi-
ció  de  la  llaçada  del  cen-

tenari de l’estendard del  
1921;  hi  seran  els  padrins  
el  Sr.  Josep  Vallverdú  i  la  
Sra. Antonieta Vilajoliu.

 Balaguer tanca la ca-
pitalitat del bàsquet amb 
un darrer mes ple d’acti-
vitats Balaguer afronta la 
clausura del que ha estat 
ciutat del bàsquet Català 
durant dos anys 2020-2021, 
arran de la pandèmia.
 Per aquest desembre 
el Club Bàsquet Balaguer 
un dels principals artífexs 
del programa d’activitats 
ha preparat tot un seguit 
de dinamitzacions per 
fer una gran clausura. A 
l’inici del present mes de 
desembre, s’ha presentat 
un clínic de formació per a 
tots els tècnics del club.
 El club també ha orga-
nitzat activitats a favor de 
la Marató de TV3.
 El 27 i 28 de desem-
bre, Balaguer acollirà un 
campionat autonòmic de 
seleccions en categoria in-
fantil masculí i femení, un 

Activitats de clausura de l’any 
en que Balaguer ha estat ciutat 
del Bàsquet Català

campionat previ a campio-
nat d’Espanya que es dis-
putarà la primera setma-
na de gener. A Balaguer 
es concentraran tres de 
les seleccions amb més 
potencial per endur-se el 
campionat d’Espanya, la 
selecció de València, la se-
lecció d’Aragó i com no, la 
selecció catalana.
 La clausura definitiva 
és el cap de setmana 8 i 
9 de gener, el dissabte 8 
de gener es recuperarà el 
clàssic 3x3 de Nadal per 
totes les categories, i el 
diumenge 9 de gener al 
teatre municipal de Ba-
laguer es portarà a terme 
l’acte de clausura definitiu 
de ciutat del bàsquet Ca-
talà i posterior traspàs a 
la ciutat de Banyoles que 
agafarà el relleu institu-
cional i serà la seu per al 
benvingut 2022.

Imatge de Balaguer ciutat del bàsquet Català 2020-2021
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Sandro Rosell dona una reproducció d’un 
fresc i un terreny a l’Ajuntament d’Àger

Sandro Rosell en l’acte de donació del fresc

 El dirigent esportiu i 
empresari Sandro Rosell, 
qui té lligams familiars 
amb el municipi d’Àger, ha 

 Les medalles reco-
neixen persones que 
dins del món de treball 
han destacat per les 
seves qualitats, mèrits 
personals o pels serveis 
prestats en benefici dels 
interessos generals.
 Així mateix, empre-
ses o organitzacions que 
hagin destacat en el fo-
ment de la creació d’em-
preses i de l’ocupació 
de qualitat; responsabi-
litat social i corporativa; 
igualtat d’oportunitats i 
conciliació, correspon-
sabilitat entre dones i 
homes dels treballs de 
mercat i domèstic i de 
cura de persones.
 Lluís Garrofé Cònsul, 
nascut a Tartareu, ha es-
tat mestre d’escola en di-
versos pobles fins que es 
va jubilar. Més enllà de la 
feina de mestre, va orga-
nitzar diferents activitats 

Tres noguerencs entre els
guardonats al Premi al Treball 
President Macià 2020-2021

extraescolars, que l’han 
portat a rebre aquest me-
rescut reconeixement.
 Antoni Valls Porta, 
nascut a Vilanova de 
la Sal, és enginyer qu-
ímic i va començar el 
seu desenvolupament 
professional en el con-
trol tècnic de diverses 
empreses del sector de 
l’alimentació animal. 
Ha posat en valor les 
produccions de les coo-
peratives i defensar els 
seus interessos.
 L’empresa Torrons i 
Mel Alemany, SL. Des-
taca la seva aposta per 
la no robotització del 
procés industrial de 
l’empresa i pel seu su-
port a l’economia col-
laborativa amb els cen-
tres especials de treball 
de la Fundació Aspros, 
l’Estel, Ilersis Shalom i la 
Torxa.

Guardonats de la Noguera

fet una donació a l’Ajunta-
ment que consisteix en una 
reproducció del fresc de 
Sant Jaume i Sant Judes 

Tadeu. L’original d’aquesta 
obra va romandre a la Col-
legiata de Sant Pere d’Àger 
fins que, l’any 1958, va ha-
ver de ser traslladat per 
garantir-ne la conservació. 
Es tracta d’un fresc de prop 
de 3 metres, de mides ori-
ginals, i és una reproduc-
ció autoritzada pel Museu 
Nacional d’Art de Catalu-
nya (MNAC), que és l’espai 
museístic que actualment 
té l’original en exposició 
permanent.
 També ha fet donació 
d’un terreny annex a l’Es-
cola d’Àger per tal que en 
poguessin gaudir les ne-
nes i els nens del col·legi.

La Sucrera de Menàrguens torna per
Nadal amb “El fantasma de la casa gran”

Grup La Sucrera de Menàrguens

 El proper 25 de desem-
bre, dia de Nadal, a les 
19:30h i a la sala “Joan 
Baptista Xuriguera” de Me-
nàrguens, el Grup de Tea-
tre La Sucrera presentarà 
l’obra “El fantasma de la 
Casa Gran”, seguint la tra-
dició d’estrena nadalenca 
des de ja fa 30 anys.
 Aquesta obra està ba-
sada en “El fantasma de 
Canterville” d’Oscar Wilde, 
adaptada a la Casa Gran de 
Menàrguens.
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Josep Manel Vega torna amb el seu
espectacle enmig de la natura a Tartareu

Josep-Manel Vega i Ramon Rodríguez

 Torna l’espectacle del 
guitarrista Josep-Manel 
Vega per segon any conse-
cutiu, al Molí de Tartareu.

 Durant l’any 2021, 
l’Oficina Comarcal d’Ha-
bitatge per al Lloguer 
Social i Assessorament 
Energètic dels Serveis 
Socials del Consell Co-
marcal de la Noguera ha 
tramitat un total de 161 
sol·licituds d’ajudes de 
lloguer social, que prove-
nen dels diferents muni-
cipis de la Noguera, llevat 
de Balaguer, on aquests 
ajuts són gestionats per la 
Paeria.
 Aquestes subven-
cions deriven de dues 
convocatòries diferents.  
La primera, correspon a 
subvencions per al paga-
ment del lloguer a per-
sones de 65 anys o més 
en risc d’exclusió social. 
Se’n van registrar 10, de 
les quals 9 complien els 
requisits i van ser conce-
dides amb un import total 
de 10.822,08 €.

L’Oficina Comarcal per al
Lloguer Social tramita 161 ajuts 
durant aquest 2021

 La segona, facilita 
l’accés i la permanència 
en un habitatge en règim 
de lloguer a sectors de 
població en risc d’exclu-
sió social. Es van tramitar 
151 sol·licituds. Un total 
de 128 sol·licituds s’han 
resolt favorablement, 20 
s’han desestimat per no 
complir algun dels requi-
sits establerts en la convo-
catòria i 3 resten pendents 
de resolució. L’import total 
concedit és de 164.616,16 
€.
 A més, s’informa i 
assessora sobre com 
mantenir la llar en unes 
condicions energètiques 
i de benestar adequades, 
orienta per millorar la ges-
tió i l’eficiència energètica 
de les llars i per optimitzar 
els serveis d’electricitat, 
aigua i gas, i ajuda a en-
tendre les factures de sub-
ministraments.

Ajudes per l’habitatge

 La primera edició es va 
fer el passat 5 de juny, un 
concert de més de dos ho-
res, en un espai privilegiat.

 Enguany comptarà amb 
la participació del prestigi-
ós percussionista Ramon 
Rodríguez, especialista de 
tabla hindú. Exposicions i 
parades arrodoniran aques-
ta experiència-concert que 
tindrà lloc el 10 i 11 de juny 
de 2022.
 Les entrades ja es venen 
anticipades a preu reduït i 
s’han posat a la venda, no-
més fins al 31 de desembre, 
a www.josepmanelvega.
com. S’ofereix diverses 
modalitats d’entrada i preu 
que donen accés als espec-
tacles i opcions de sopar 
i allotjar-se a la casa rural 
aïllada El Molí de Tartareu.

Segona trobada aquest any del Consell 
Esportiu de la Gent Gran de la Noguera

Trobada al Consell Comarcal

 El Consell Consultiu de 
la Gent Gran es va reunir per 
segona vegada aquest any, 
hi van assistir més de trenta 
representants dels casals de 
gent gran i diferents profes-
sionals dels Serveis Socials. 
 Es va fer un repàs de les 
accions i programes que 
s’ofereixen actualment. Com 
a novetat es va donar a co-
nèixer que s’està treballant 
en la creació d’una Taula 
Comarcal contra el maltrac-
tament de la gent gran. 
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Igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones

CONCEPTE PLA D’IGUALTAT

És un conjunt ordenat de mesures, que s’adop-
ten després de realitzar una diagnosi de situació 
d’una empresa, que serveixen per assolir la igual-
tat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes 
a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discri-
minació per raó de sexe.
Fixa els objectius concrets d’igualtat que s’han 
d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han 
d’adoptar per a la seva consecució, així com l’es-
tabliment de sistemes eficaços de seguiment i 
avaluació dels objectius, segons la normativa es-
pecífica actual.
Contempla de forma transversal els diferents àm-
bits de l’empresa i el conjunt de les persones que 
en formen part.

Analitza, al menys, els següents punts:
- Cultura i gestió organitzativa
- Condicions laborals
- Accés a l’organització
- Formació interna i/o contínua
- Promoció i/o desenvolupament professional
- Retribució
- Temps de treball i corresponsabilitat 
- Comunicació no sexista
- Salut laboral 
- Prevenció i actuació davant de l’assetjament se-
xual i l’assetjament per raó de sexe.
- Auditoria retributiva 
El seu objectiu és avaluar a fons l’empresa per tal 
de detectar i millorar qualsevol aspecte qualitatiu 
o quantitativa, i es complementa amb l’Auditoria 
retributiva. 

OBLIGATORIETAT

D’acord amb la Llei d’igualtat, totes les empreses 
han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en 
l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures, prèvia 
negociació o consulta amb la representació legal 
de les persones treballadores, per evitar qualsevol 
tipus de discriminació entre dones i homes en la 
seva empresa.

Les empreses tenen l’obligació d’elaborar i aplicar 
un pla d’igualtat en els següents casos:
- Si hi estan obligades pel seu propi conveni col-
lectiu.
- Quan l’autoritat laboral així ho sol·liciti.
- En funció del nombre de treballadors en plantilla:
  Empreses de més de 150 treballadors/es: abans
  març 2020.  
  Empreses de més de 100 treballadors/es i fins a
  150: abans març 2021. 

  Empreses de més de   50 treballadors/es i fins a
  100: abans març 2022. 

Per tant, totes les Empreses de més de 100 treba-
lladors/es ja han de tenir Pla d’Igualtat;  i per les  
que es troben entre més de 50 i 100, l’hauran de 
tenir acabat abans del 7 de març del 2022. 
Per a la resta d’empreses, la seva implantació és 
voluntària.

PARTICIPANTS

En el desenvolupament del Pla d’Igualtat parti-
cipen els representants del personal i la direcció 
de l’empresa, de forma paritària, o sigui a parts 
iguals i a poder ser, de forma igualitària entre se-
xes. 
Pel que fa a la seva execució, és imprescindible la 
participació i implicació de tota la plantilla.
En aquest sentit, la Llei d’Igualtat estableix que 
cal garantir l’accés de la representació legal de 
les persones treballadores, o dels mateixos tre-
balladors i treballadores, a la informació sobre 
el contingut dels Plans d’Igualtat i la consecució 
dels objectius que s’hi descriuen.

AVANTATGES

Alguns dels beneficis que es deriven de la implan-
tació del Pla per a les empreses: 
- Atracció, contractació i retenció de personal 
qualificat.
- Gestió de la igualtat d’oportunitats a l’empresa 
com a valor afegit .
- Compromís de les persones treballadores amb 
l’empresa: millora la satisfacció dels treballadors/
es i potencia el sentiment de pertinença a l’orga-
nització.
- Millora la qualitat dels productes o serveis: les 
condicions i les relacions laborals idònies afavo-
reixen la implicació dels treballadors/es en la cul-
tura de la qualitat.
- Millora de la productivitat: conseqüència d’una 

Plans d’igualtat a les empreses

Jordi Pla
Tècnic Superior Riscos Laborals

Director Àrea Prevenció, Qualitat i Medi Ambient
Teixidó Associats

millora en l’organització empresarial i eficiència 
de les persones treballadores.
- Millora la imatge: una cultura empresarial com-
promesa amb la igualtat d’oportunitats millora 
les percepcions que l’entorn té de l’empresa.
- Aplicació de la legislació vigent: l’elaboració i la 
implantació d’un Pla d’Igualtat dona compliment 
a l’obligatorietat legal.

“Donada la complexitat en el correcte compli-
ment de totes les obligacions exposades i la 
creixent sensibilitat per assegurar la igualtat 
entre dones i homes dins de l’entorn laboral, 
els recomanem confiar en professionals espe-
cialitzats per tal d’evitar possibles sancions i 
garantir la seva tranquil·litat.” 
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 Al proper estiu, Os de 
Balaguer disposarà d’un 
nou Alberg turístic. Ja han 
començat les obres per con-
vertir l’antic ajuntament en 
un allotjament per comple-
mentar aquest tipus d’oferta.
 L’Alberg que estarà sub-
vencionat amb fons propis i 
una subvenció LEADER, dis-
posarà, entre altres serveis, 
de 22 llits. Quan s’hagin aca-
bat les obres, l’Ajuntament 
licitarà la seva gestió que 
també suposarà dos llocs 
nous de feina pel municipi.

C O M A R C A

S’obre el període d’inscripció del curs de 
formació de guies de l’Espai Orígens

Curs de guies a l’Espai Orígens de Camarasa

 L’Associació Recerca i 
Difusió del Patrimoni His-
tòric (ARDPH) organitza, 
conjuntament amb el Cen-

 El conseller de Sa-
lut de la Generalitat de 
Catalunya, Josep Maria 
Argimon, va inaugurar el 
passat 5 de desembre, la 
24a Fira Artesana d’Àger, 
el certamen de produc-
tes artesanals del Mont-
sec i de  la comarca de 
la Noguera que incloia 
una mostra de vuit oficis 
tradicionals, tastos, visi-
tes guiades i actuacions, 
i que acollia una  setan-
tena de parades des de 
l’entrada del poble fins a 
la plaça Major.
 Durant la seva estada 
a Àger, Argimon va poder 
conèixer la col·legiata, 
signar al Llibre d’Honor 
de l’Ajuntament, conèi-
xer la fira en primera per-
sona, visitar la residència 
d’avis Vall d’Àger.
 Durant el pregó, el 
qual va llegir des del 

Un any més Àger acull la seva 
Fira Artesanal amb productes de 
proximitat en la 24a edició

balcó de l’Ajuntament 
d’Àger i davant de més 
d’un centenar de perso-
nes que omplien la plaça 
Major de la Vila, el con-
seller Argimon va voler 
retre homenatge al doc-
tor Albert Coll, metge de 
família d’Àger, Castelló 
de Farfanya i Os de Bala-
guer qui es va reincorpo-
rar al servei per atendre 
les necessitats dels habi-
tants d’aquests tres mu-
nicipis en els moments 
més complicats de la 
pandèmia encara en 
curs i va morir l’abril del 
2020 després de contagi-
ar-se amb la Covid-19.

Fira d’Àger d’enguany

tre d’Estudis del Patrimoni 
Arqueològic de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona 
(CEPArq-UAB), el curs de 

formació de guies Espai 
Orígens per habilitar una 
borsa de treball.  Aquest 
curs pretén incidir en la 
formació de futurs guies 
per al Centre Espai Orígens 
(Camarasa) i les visites i ac-
tivitats que es realitzant des 
d’aquest per tal d’habilitar 
una borsa de treball.
 El curs està adreçat a 
persones interessada en 
la formació i realització de 
visites i tallers de diferents 
àmbits temàtics  relacionats 
amb el patrimoni cultural i la 
prehistòria. És gratuït però 
requereix inscripció abans 
del 20 de gener mitjançant 
un formulari.

El proper estiu Os de Balaguer tindrà un 
alberg turístic per allotjar als seus visitants

Obres a l’antic consistori d’Os de Balaguer

La fira comptà amb la 
mostra d’antics oficis 
així com el mercat de 
productes artesanals
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col·laboració entre els dos 
ajuntaments per a desen-
volupar per part del Mu-
seu de Suport Territorial 
de la Noguera una acció 
d’assessorament i suport 
estable als equipaments 
museístics de Ponts i tam-
bé dels seus béns culturals 
d’interès.
 Aquest ajut es tradueix 
en actuacions de formació, 
comunicació i atenció tèc-
nica. També en la cessió 
temporal d’utillatges, en 
l’assessorament en serveis 
educatius i turístics, en la 
col·laboració en les acci-
ons de recerca, conserva-
ció preventiva i gestió de 
les col·leccions, així com 
suport a les propostes de 
posada en valor del patri-
moni cultural que es troba 
a Ponts. Signatura del conveni

L’acord té una durada inicial d’un any, però podrà 
ser prorrogat fins a quatre anys

 El passat 17 de desem-
bre, es va dur a terme la  
signatura del conveni de 
col·laboració entre l’ajunta-
ment de Ponts i la Paeria de 

Balaguer en el marc de les 
accions Museu de Suport 
Territorial de la Noguera.
 Aquest conveni vol 
establir els termes de la 

Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Ponts i la Paeria 

Presentació del llibre amb
l’imaginari del projecte de Nadal
 El passat divendres 17 
de gener l’Àrea de Cultura 
de la Paeria va presentar 
el llibre de l’imaginari del 
projecte de Nadal a la ciu-
tat. 
 El llibre  compta amb 
il·lustracions dels perso-
natges nadalencs com els 
Carboners, les Patgesses, 
les Llamineres i la Polsim, 

Imatge del llibret

i ha anat a càrrec de la il-
lustradora Aina Bestard. 
A part també hi ha textos 
on s’explica la història 
dels personatges.
 Aquest llibre es pot 
trobar tant a la Biblioteca 
Municipal Margarida de 
Montferrat com al Museu 
de la Noguera, amb un 
preu de cinc euros.
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Passaport sí. Passaport no.
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 En dies passats del no-
vembre, em van oferir el 
poder rebre la tercera do-
sis de la vacuna contra el 
Covid, i ho vaig acceptar. 
Per a mi mateix i la meva 
esposa. Així doncs el 1 del 
corrent mes la meva dona i 
jo hi varem anar. Amb tot un 
control i un servei esmerat, 
la vam rebre. Amb humor, 
doncs el servei sanitari tam-
bé en feia lluïment.
 Tornant a casa anava 
pensant en la bufada que 
no deixa d’esser la vida, i 
de quantes circumstànci-
es es pot valer per canviar 
trams d’una vida, per a bé o 

per mal. Jo des de el Servei 
Militar no m’havien punxat 
més, fins a l’Abril d’aquest 
mateix any, per la primera 
de Covid. Ara en aquets vuit 
mesos escarransits ho han 
fet 3 vegades i les que cal-
gui.
 Encara que estiguem 
fets de la matèria dels nos-
tres somnis, segons diuen, 
la realitat acostuma a ser 
ben crua. I ens demostra 
com canvien els colors de 
les nostres vides, sense fi-
car-li cap voluntat pròpia. 
Que a la fi sembla una can-
dela de mala qualitat, amb 
una llum fluixa i titubejant. 

Que amb el preu actual de 
la electricitat prou fa. 
 A tot Europa han sorgit 
moviments contra el passa-
port Covid per dir-ho d’algu-
na forma, i fins i tot sembla 
estranya aquesta voluntat 
tant ferrenya a la negació a 
una assegurança per tots, 
davant d’un perill prou vis-
cut. Parlen d’una llibertat 
a fer-se’l que es veuria ne-
gada del tot, (a l’anar lligat 
a la vacuna), en la que no 
creuen. Res a dir, però han 
d’entendre que de fitxats 
n’estem tots, dels cabells 
als peus. I com diem molts, 
la seva llibertat acaba on 
comença la nostra. Avui es 
pitjor que ahir, i potser pit-
jor que dema, qui ho pot sa-
ber?.
 Jo tinc amics que per 

variats motius no es volen 
vacunar, i fins i tot, neguen 
que vacuna sigui la solució. 
Diuen que les multinacio-
nals han vist la que la ma-
nera de crear una economia 
pròspera per elles a cost 
dels governs, que ja els hi 
va be per justificar o camu-
flar les seves errades. Tot 
ho accepto, però inventar 
la història d’una confabula-
ció mundial em patina una 
mica massa. Quan sabem 
que fins els secrets més ben 
guardats han sortit a la llum 
publica, doncs la conducta 
humana es inconseqüent, i 
haurien d’esser molts dins 
el silenci. I això no es gaire 
factible, per no dir, no gens. 
 Amb un futur que fa es-
tret i petit de dia en dia per 
les persones. I una globa-

lització, que fa que el mo-
viment de persones, eines 
i matèries de tot gènere, 
viatgin d’un racó a l’altre. 
Sembla que si no es prenen 
mesures molt severes i per 
tan impopulars, tot el de-
mes s’anirà escorrent dins 
la conducta humana com 
l’aigua en una cistella.
 I aquest camí s’haurà de 
fer de grat o per força, si no 
es troba una altra solució. I 
crec que cada any, pot con-
vertir-se en una espècie de 
la vacuna de la grip, uns i 
aniran i altres no, i tots con-
tents. Però avui per avui, 
les mesures seran cada cop 
més serioses i radicals.
 Una vegada més; Maleï-
da Globalització !!!.

Nadal
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aquestes festes de Na-
dal no són com les d’abans 
que la majoria esperàvem 
amb alegria per reunir-nos 
amb la família i crec que el 
comportament de la gent és 
millor; tot això és culpa de 
la pandèmia mundial. No 
sabem quina és la causa, 
però els efectes són dramà-
tics. A més, hi hem d’afegir 
el volcà de Las Palmas que 
ens afecta com ells matei-
xos. És una guerra sense 
armes. Sort que els nostres 
científics van desenvolupar 

vacunes per a salvar moltes 
vides; si no hagués estat 
així, la situació seria una 
trista incògnita.
 No sé si hem de reflexi-
onar sobre si anem bé amb 
tant de progrés, com el can-
vi climàtic, la intel·ligència 
artificial i la digital, que no 
han creat més benestar i 
igualtat, sinó més aliena-
ció, pobresa i dependència 
tecnològica. Són lleis que 
volen canviar; les superior 
i sagrades, tot allò espiri-
tual que està per sobre de 

lo corporal. I són imprevi-
sibles, ocultes, no podem 
canviar-les, són intocables, 
no ens hi podem afrontar, 
encara que la nostra raó les 
trobi injustes. Les hem d’ac-
ceptar.
 Potser no podem can-
viar la societat, però sí a 
nosaltres mateixos, no ser 
tant egoistes,  compartir i 
repartir. Aquest món no pot 
ser governat pels diners; 
aquests han de servir pel 
bé comú, sinó ho passarem 
malament.
 L’encarnació del Fill 
predilecte de Déu que es 
va fer home i a través d’ell, 
coneixem a Déu, va ser lliu-
re i alliberant la seva forma 

d’expressar-se, posava en 
evidència als grans d’aquell 
temps, precisament als cali-
fes no els hi tenia por, mai 
es va donar per acabat i no 
es va traïr a si mateix. Va 
donar la vida per nosaltres 
per creure en Ell, com molts 
d’altres que van seguir la 
seva doctrina.
 El més extraordinari, de 
la historia és que va ser ci-
vilitzat pels jueus i ara viuen 
una època insegura.
 Els més savis donen 
com real, la certesa com a 
redemptor de la humanitat.
Ells van anar contra les in-
justícies i desigualtats; ens 
va ensenyar com hem de 
ser, no com som. Per als cre-

ients, Jesucrist no ha mort. 
Ell segueix transmetent les 
seves paraules de veritat, 
llum i amor.
 Desitjo que passi aques-
ta pandèmia i altres atroci-
tats i que tornem aviat a fer 
vida normal. Hem de recu-
perar la seva doctrina per 
a salvar-nos d’aquest dese-
quilibri i recuperar un món 
més civilitzat.
 Però dins de tot, Nadal 
és signe de pau, unió i es-
perança i el més important: 
la solidaritat pels que so-
freixen, ajundant-los moral-
ment i materialment.
 Moltes felicitats!!
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Confesso que jo ho sé

I vam començar a dir-nos el per què 
del naixement, la cova, aquell estel, 
el bou, l’ase, la neu,
ovelles i cabanes, els tres reis, 
la paraula pau escrita 
gairebé per tot arreu. 
És un sentiment, li afegia;
Cada any trobem coses noves
perquè sigui diferent,
i anem veien uns i altres
que el repte és ser més humans,
que potser la soledat, 
esdevingui companyia,
talment la pau interior
acompanya solituds.
I vam seguir dient-nos,
el bé que ens hi sentíem conversant
de coses, moltes d’elles repetides, 
però nostres tots els anys.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 L’Ismael no ha tingut 
una infantesa gens fàcil, 
però ha pogut estudiar i 
es guanya la vida com a 
professor de llengua i li-
teratura. Un dia, per atzar, 
es retroba amb una antiga 
veïna i a poc a poc comen-
cen a intimar, fins que una 
altra trobada aparentment 
casual, ara amb l’exconser-
ge de l’institut on treballa, 
porta l’Ismael a una situa-
ció límit, de conseqüències 
aterridores. Recuperar la 
memòria i aconseguir treu-
re l’entrellat dels fets en 
què està atrapat serà una 
tasca difícil, que la traça 
de Jaume Cabré combina 
amb la peripècia d’un petit 
senglar que té tirada a dis-
treure’s i a pensar més del 
compte. Els ingredients de 
la narrativa de Cabré rea-
pareixen amb mà mestra: 
una història subjugadora, 
uns personatges amb cla-
robscurs inquietants i sor-
preses d’alt voltatge literari 
que fan de la lectura un 
plaer irresistible.
 Per la novel·la aparei-
xen, fruit de la professió 
del protagonista i la seva 
tirada per la cultura, perso-
natges literaris, que altres 
personatges del llibre situ-
en al cinema. 

 Jack narra la història 
d’en John Ames Bough-
ton, el fill bevedor i atri-
bolat d’un pastor pres-
biterà de Gilead, Iowa. 
Als anys cinquanta, a la 
ciutat segregada de St. 
Louis, després de passar 
una nit tancats per ac-
cident en un cementiri, 
en Jack s’enamora de la 
Della Miles, una mestra 
joves i formal, també filla 
d’un predicador. Ell, però, 
és blanc i ella, negra. 
Malgrat els obstacles 
que han d’afrontar pel fet 
de viure en una societat 
que veu amb mals ulls 
les relacions interracials, 
l’esperit generós, brillant 
i independent de la De-
lla, i sobretot el seu amor 
profund per en Jack, és 
el miracle que ell neces-
sitava per salvar-se de 
l’abisme. 
 En aquesta novel·la, 
un dels temes centrals 
emmarcat en la ficció 
nord-americana, són els 
efectes de la segregació 
racial i el racisme. 
 Una història d’amor 
profunda i commovedo-
ra, la seva bella i tibant 
història és un dels ma-
jors assoliments de Ro-
binson.
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Consumits pel foc
Autor: Jaume Cabré
Gènere: Novel·la

 Un arbre és fràgil, cal 
cuidar-lo bé. L’has de cui-
dar com un amic. El meu 
arbre i jo ens cuidem molt. 
De vegades em dona una 
de les seves pinyes. Una és 
poc, però vés amb compte, 
totes són una mica massa. 
Cal trobar l’equilibri ade-
quat. Però si algun dia ja 
no queden pinyes, encara 
quedaran les agulles, les 
branques o les arrels... Una 
petita crítica de la nostra 
societat i l’excés de con-
sum que regna en ella, la 
ceguesa dels quals volen 
cada vegada més, amb la 
condició que sigui en detri-
ment del seu veí i, sobretot, 
els que giren belles frases 
en les quals es tracta de de-
fensar el planeta però que, 
en els seus actes, no fan 
res d’això! 
 Olivier Tallec ha treba-
llat de dissenyador gràfic 
i actualment és il·lustrador 
de premsa i treballa per 
editorials. Ha il·lustrat més 
de 50 llibres infantils. Al 
2014 va ser guardonat amb 
el Premi Landerneau Al-
bum Jeunesse. 
 Una mica molt és un 
àlbum ple d’humor, abso-
lutament irresistible! Si us 
agrada el còmic de repeti-
ció, se us servirà!

Jack
Autor: Marilynne
Robinson
Gènere: Novel·la

Una mica més
Autor: Olivier Tallec
Gènere: Infantil (+4)
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El CF Balaguer acaba l’any amb victòria 
trencant una mala ratxa de resultats

 Una nova victòria per 
l’ajustat resultat de 4-3 
amb dos gols de Pere, un 
de Mikel i un de Pau, da-
vant d’un difícil rival, el C.F. 
Angulària d’Anglesola. 
 Els nois de Biosca van 
haver d’exigir-se més del 
que podien pensar per 
aconseguir la victòria, ja 
que, l’equip visitant va 
venir a Balaguer amb la 
intenció d’endur-se el 3 
punts. 
 Va ser un partit molt 
disputat per els dos 
equips. Els balaguerins, 
que van dominar el par-
tit al primer moment, van 
estrenar el marcador al 

Onze inicial (foto: Adrian Rusu)

minut 7 però va durar poc 
l’alegria als balaguerins 
per que 10 minuts més 
tard els visitants van em-
patar el partit. Quan no-
més faltaven 3 minuts per 
al final de la primera part, 
Pau Solanes va tornar a 
avançar als balaguerins i 
amb els 2-1 es va arribar al 
descans. 

 A la segona part els 
visitants van sortir més 
endollats, però una bona 
jugada del balaguerins va 
permetre que Mikel anoti 
el 3-1. Tot i això l’Angulà-
ria no va abaixar el braços 
i davant la falta d’encert 
local, van aprofitar per, 
mitjançant un contraatac 
anotar el 3-2 i tornar a en-
trar al partit.  
 Amb un nou gol de 
Pere semblava que amb 
4-2 assegurava la victòria, 
però una bona execució de 
falta d’un jugador visitant, 
va tornar a ficar la por al 
cos del vermells que van 
patir molt fins a l’últim mi-
nut per aconseguir tancar 
aquest any 2021 amb una 
victòria. 
 El pròxim partit, ja al 
2022, serà davant el C.F. 
Palau d’Anglesola, el 9 de 
gener. 

En un partit molt igualat, 
els balaguerins es van 
imposar a l’Angularia 
d’Anglesola per un ajus-
tat resultat de 4-3

Una jugada del partit (Foto: Joan Bové)

 Després de que l’any 
passat no és pogués 
celebrar a causa de la 
pandèmia, aquest any 
sí que des de l’Escola de 
Futbol Sala del Comtat 
d’Urgell, s’han reunit de 
nou esforços per poder 
fer un any més el Torneig 
Solidari de futbol sala, 
al pavelló 1r d’Octubre, 
arribant a la seva sisena 
edició.
 Aquest torneig, es 
celebra cada any per Na-
dal, amb la intenció de 
fer una gran recollida de 
joguines per a la campa-
nya de Reis de Creu Roja 
la Noguera, per als nens 
més necessitats de la 
comarca perquè tots els 
nens i nenes puguin te-
nir una joguina sigui qui-
na sigui la seva situació 
social. Durant la jornada 

El dia 19 es va fer el 6è Torneig 
solidari de Nadal de l’Escola de 
futbol sala Comtat d’Urgell

també es fan tallers de 
manualitats i pinta cares 
per als més menuts, a 
càrrec de voluntàries de 
Creu Roja.
 Al llarg de la jornada, 
es van disputar diferents 
partits, i en cada un, 
cada jugador o jugadora 
feia entrega d’una jogui-
na nova que serà classi-
ficada i repartida per la 
Creu Roja.
 L’activitat estava 
oberta a tothom qui vol-
gués anar al pavelló, fer 
entrega d’una joguina i 
assistir com a especta-
dor als diferents partits.
 Es va fer la recollida 
de més de 160 jogui-
nes, tot i la baixa de tres 
equips que no van poder 
participar i van causar 
baixa a última hora, de-
gut a la pandèmia.

Recollida de joguines
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Lluís Cortés nomenat fill adoptiu de Balaguer

La Paeria vol fer un reconeixement a la seva tasca i 
a l’esport femení en la que fa anys treballa

 L’acte de nomenament 
es va fer el passat diven-
dres 17 de desembre en un 
ple extraordinari, on la Pae-

ria de Balaguer feia a Lluís 
Cortés, fill adoptiu de la 
ciutat. El nomenament va 
estar unànime, en comptar 

amb tots els vots a favor 
dels 15 paers que van as-
sistir a la sessió plenària.
 Tot i la seva joventut, 
porta anys treballant en 
la promoció i esforç d’una 
disciplina com és el futbol 
femení, que ha estat en 
continu ascens en les dar-
reres temporades. Aquest 
treball i esforç diaris l’han 
portat a assolir el màxim 
exponent en la darrera 
temporada 2020/2021, en 
la que va aconseguir un 
triplet històric: ser campió 
de la Lliga Iberdrola de 1a 
divisió, campió de la Copa 
de la Reina i campió de la 
Women’s Champions Lea-
gue, tots tres títols amb el 
primer equip femení del F.C 
Barcelona. 
 Tot i no haver nascut a 
Balaguer, hi ha viscut prac-
ticament tota la seva vida.

L’entrenador de futbol Lluís Cortés és 
nomenat fill adoptiu de Balaguer

Arnau Pifarré rep dos medalles 
als Campionats de Catalunya
 El nedador Arnau Pi-
farré del Club Esportiu 
Natació Balaguer acon-
segueix la medalla d’ar-
gent en els 200 esquena 
i la medalla de bronze en 
els 50 esquena als cam-
pionats de Catalunya In-
fantil i Júnior, que es van 
disputar al Club Natació 

Arnau Pifarré

Barcelona, mostrant un 
cop més la seva progres-
sio. 
 Destacar també l’ac-
tuació de Cristina Pala-
cín, que es va fer amb la 
21a posició de Catalunya 
infantil en els 50 lliures, i 
la 20a posició en la prova 
dels 200 metres lliures 
infantil.
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Anuncis breus classificats
B R E U S

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.
-----------------------------------

TREBALL 
-----------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes particu-
lars amb llengua an-
glesa. Possibilitat de 
fer classes de conver-
sa, en grups reduïts 
o bé en classes par-
ticulars. Informa’t ja, 
sobre els horaris dis-
ponibles. Raó telèfon: 
650422582.
------------------------------------
ES FAN CLASSES de 
repàs en llengua an-
glesa, en cursos de 
Primària, ESO i Batxi-
llerat. Pregunta la teva 
franja horària, sense 
compromís. Raó telè-
fon: 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. Raó: 676803205.
-----------------------------------
VENC CÀMERA Reflex 
Sony Alpha 3000, mi-
rorless. Amb objectius 
(SEL 18-55 i 55-210). 
Motxilla Hama de re-
gal. Preu: 290 €. Raó: 
620817088).
-----------------------------------

Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines situ-
ades al c/ Sant Lluís, 
36-38 entresol de Ba-
laguer per demanar 
informació, trucant al 
973448273 o bé enviant 
un formulari des de 

la nostra pàgina web 
www.revistagroc.com
------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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Horari d’autobusos

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

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.

S E R V E I S

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 23 de desembre          a les 8 de la tarda del 30 de desembre DOLSET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 30 de desembre          a les 9.30 de la tarda del 6 de gener SALA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 9.30 de la tarda del 6 de gener               a les 8 de la tarda del 13 de gener MARCH
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