
                                                                

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

      

               

                               FESTES DE NADAL 
      

Dimarts 24 de desembre   
    19:30h Celebració Missa del gall 
 
 

Diumenge 29 de desembre   
12:30h Arribada del “Chambelan” per 
recollir totes les cartes dels nens i nenes 
d’Os de Balaguer 

 
               

Dissabte 4 de gener 
Reunió de pares i mares a la sala de ball  
de les 19:00h a 21:00h 
 
  

Diumenge 5 de gener 
     18:30h Visita dels Reis Mags d’Orient 
 

 

Os de Balaguer – Desembre 2019 

2015 

 

POEMA NADAL 

L’escola s’ha acabat 
i el Nadal ha començat. 

La tronca anirem a buscar 
per donar-li molt menjar, 

quan ben tipa estarà 
un regal ens cagarà. 

Menjarem polvorons, 
neules i torrons 

també sopa i pollastre, 
tortell i canelons. 
Per Sant Esteve 

mirarem el pessebre 
i per cap d’any 

celebrem que s’acaba l’any. 
Desitgem que l’any nou que arriba 

ens porti goig i alegria. 
Els balcons decorarem i els carrers 

il·luminarem 
per quan arribin els tres reis 
acompanyats amb els fanals 

puguin veure bé 
on deixen els regals. 

 
Que tothom sigui molt feliç aquests dies amb 

la família i els amics i que tots els nostres 
veïns i veïnes tinguin unes bones festes plenes 

de gresques. 
 

Alumnes de l’escola Leandre Cristòfol 

 



                                     PLENS   CALENDARI VOLUMINOSOS 2020 
 

 

 
25 FEBRER 2019 
1. Lectura i aprovació de la minuta de l’acta de la sessió anterior duta a terme el dia 10/12/2018. 
2. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Os de Balaguer i l’Institut Municipal Progrés 
i Cultura per a la gestió dels equipaments patrimonials municipals.  
3. Aprovació licitació “Projecte constructiu de l’Abastament d’Aigua Potable a la Urbanització Segre-
Cantaperdius Fase II”.  
4. Assumptes sobrevinguts 
5. Precs i preguntes 

12 JUNY 2019 
1.  Aprovació de les actes de les darreres sessions de data 01/04/2019 i 29/04/2019 (art. 36 del ROF). 

1 D’ABRIL 2019 
Lectura i aprovació de la minuta de l’acta de la sessió anterior duta a terme el dia 25/02/2019. 
1. Aprovació del Conveni de Cooperació Interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Noguera 
i l’Ajuntament d’Os de Balaguer, per a l’execució del Projecte puntual i específic de neteja viària, de 
salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el programa Treball i Formació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a persones en situació d’atur, 2018.  
2. Acord de sol·licitud de pròrroga de conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb la Residència d’Avis Municipal Verge d’Aguilar, 
per a l’any 2020. 
3. Elecció membres meses electorals Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat el 28/04/2019.   
4. Adjudicació contracte d’obra “Projecte constructiu de l’abastament d’aigua potable a la Urbanització 
Segre-Cantaperdius”. 
5. Assumptes sobrevinguts 
6. Precs i preguntes 
 
29 D’ABRIL 2019 
1. Elecció membres meses electorals eleccions municipals i al parlament Europeu el 26/05/2019.   
2. Aprovació models declaració d’interessos regidors. 
3. Donar compte decret liquidació pressupost 2018. 
 
1 DE JULIOL DE 2019 
PRIMER. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
SEGON. Article 38 del Decret 2568/1986, ROF i RJ - “Cartipàs”. 
A) Periodicitat de les sessions plenàries. 
B) Donar compte del nomenament dels Tinents d’Alcalde. 
C) Nomenament de Tresorer. 
D) Donar compte del nomenament del/s representat/s de l’Alcalde en nuclis de població que no 
constitueixen Entitat Local. 
E) Creació de la Comissions Especial de Comptes. 
F) Sobre nomenament representants en els òrgans col·legiats i altres dependents.  
G) Sobre el règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la nova 
Corporació, i determinació dels llocs de personal eventual si s’escau. 
H) Comissió de Coordinació, nomenament de membres, i delegació de competències 
TERCER. Fer públics els acords precedents. 

 QUART. Designació dels dies festius per l’any 2020. 
CINQUÈ. Aprovació contracte d’accés a dades per compte de tercers amb el Consell Comarcal 
de la Noguera. 
SISÈ. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Os de Balaguer i l’empresa pública 
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
 

 

 

 



                           VOLUMINOSOS                                                     PLENS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 DE SETEMBRE DE 2019 
1. Lectura i aprovació de la minuta de l’acta de la sessió anterior duta a terme el dia 01/07/2019. 
2. Adjudicació obra complementària al projecte constructiu de l’abastament d’aigua potable a la 

urbanització segre-cantaperdius fase II. 
3. Aprovació definitiva compte general any 2018.  
4. Assumptes sobrevinguts 
5. Precs i preguntes 
 
16 D’OCTUBRE DE 2019 
1. Moció de resposta a la sentència del tribunal suprem i per demanar l’amnistia per a les persones 

preses polítiques catalanes i  en defensa del dret d’autodeterminació.  
 
21 D’OCTUBRE DE 2019 
1. Lectura i aprovació de la minuta de l’acta de la sessió anterior duta a terme el dia 02/09/2019 i el 

16/10/2019. 
2. Aprovació definitiva agermanament entre els municipis d’Os de Balaguer i Artà. 
3. Adhesió de l’Ajuntament d’Os de Balaguer a la Federació de Municipis de Catalunya.  
4. Elecció membres meses electorals Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat el 10/11/2019. 
5. Modificació i aprovació provisional ordenances municipals. 
6. Aprovació denominació carrer “8 de març”  
7. Proposta d’acord de l’ajuntament d’os de Balaguer d’adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de 

l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, 
SAU (exp. 2015.05.d01).  

8. Assumptes sobrevinguts 
9. Precs i preguntes 
 
16 DE DESEMBRE DE 2019 
1. Lectura i aprovació de la minuta de l’acta de la sessió anterior duta a terme el dia 21/10/2019. 
2. Aprovació inicial modificació pressupost 1/2019. 
3. Aprovació pressupost i plantilla personal any 2020 
4. Moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya 
5. Assumptes sobrevinguts 
6. Precs i preguntes 
 



  
 
 

 

                                                                                                                                                                   MONESTIR 

 

 

El coneixement ha estat present en 

diferents activitats entre les quals 

volem destacar la portada de la 

revista Sàpiens (la més venuda en 

català) en motiu del projecte de 

recuperació dels sepulcres dels 

Comtes d’Urgell. Per altra banda 

també vam promoure el taller 

d’introducció a l’aquarel·la entre el 

Castell d’Os i el monestir.  

 

Aquest 2019 hem arribat a la 10a edició de les Jornades d’Història del Monestir de les 

Avellanes. Finalment hem dut a terme una nova edició del Sopar Medieval al claustre del 

monestir, en la que hi van participar cent cinquanta persones i que va comptar amb la 

col·laboració de Torrons i Mel Alemany, reproduint un torró primitiu documentat en una 

recepta de l’any 1220.  

 

El conveni de col·laboració entre la Biblioteca de Balaguer i el Monestir de les Avellanes, 

que té l’objectiu de fomentar la lectura ha tingut els seus fruits, ja que hem presentat dos 

llibres i hem acollit una activitat dins de l’Any Teresa Pàmies. La cultura també ha estat 

present al monestir amb l’organització per part de l’Arxiu Gavín del I Concurs de Fotografies 

d’Esglésies de Catalunya, amb gran èxit de participació. Com és habitual hem acollit 

exposicions d’artistes locals, i recentment hem ampliat l’Espai dels Àngels, una exposició 

permanent única a Catalunya, amb més de 5.000 figures d’àngels.  

 

Per acabar destaquem el protagonisme de les activitats esportives, sobretot perquè per 

primera vagada vam acollir la Cursa de muntanya organitzada pel Club Les Peülles del 

Montsec i la Ultra Trail Terres de Lleida.  

 

     

     

     

     

     

 
 
 

  



                                      CURSA NOCTURNA                                    MONESTIR 

 

 

 

 

Aquest 2019 el Monestir de 

les Avellanes ha tornat a 

treballar en favor de la 

dinamització del nostre 

municipi, com a espai de 

servei i d’acollida a les 

persones, espai de 

referència en el foment de 

l’espiritualitat, la cultura, i 

sempre enfocat al nostre 

territori. En aquest sentit 

estem molt satisfets d’haver acollit més 30.000 visitants.  

 

Podríem  dir que aquest any l’agermanament entre Os de Balaguer i Artà (Mallorca) ha 

marcat moltes de les activitats vinculades al Monestir de les Avellanes. A l’abril vam acollir 

l’Abel Portilla i els seus ajudants, per preparar els motlles les dues noves campanes que el 

poble d’Os va fer fondre durant la Trobada de Campaners. Una de les campanes està 

destinada a completar el campanar del Monestir de les Avellanes i l’altra és per al Priorat 

de Bellpuig d’Artà a Mallorca. Cal afegir, que les campanes han sonat i voltejat en diverses 

ocasions al monestir, entre elles en el tradicional repic que dediquem als pobles deshabitats 

de Catalunya, en motiu de la recuperació de la campana de Millà.  

 

També la música ha estat ben present en les activitats del monestir, a través del Cicle de 

Concerts, que enguany va comptar amb sopranos del Liceu, amb la Coral Vitàlia, amb els 

Ksonronda, l’Orfeó Balaguerí i el grup Corrandes són Corrandes. I a l’octubre en la cinquena 

edició del concert d’Orgue, amb els organistes Carme Godall i Guido Iotti. Finalment  al 

novembre la soprano Maria Josep Rúbies i el pianista Francesc Teixidó interpretaven el 

concert Sentiments Viatgers.  

 

 

 

 

 

 

 

La setena edició de la cursa nocturna 
a Os de Balaguer es va celebrar el dia 
15 d'agost de 2019 a les 22:00 del 
vespre. 

Com les anteriors edicions es van fer 
dues modalitats la curta i la llarga. La 
curta de 4 km i la llarga de 8. Les dues 
sortien i arribaven de la pista 
poliesportiva. 

Van participar 235 persones (129 
dones i 106 homes) a la curta i 79 a la 
llarga (22 dones i 57 homes). També 
s'ha de tenir en compte els voluntaris, 
uns 35-40 aproximadament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de la persona mes jove 
(Martí Alemany) i mes gran 
(Lluis Garrofé) participants a la 
cursa. 

  

 



FOTOS                              LLAR INFANTS 
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FESTA MAJOR 

Aquest any hem celebrat la Festa major amb els nens i nenes de l’escola i gaudint de 

la companyia de la colla Grallera i Gegantera d’Os. Gràcies colla! Quina tarda més 

bonica de Festa Major que ens vau fer passar! 

 

 

 

 



                                                     LLAR INFANTS                                                      FOTOS 

 

 

  

ANEM A CASA DELS PADRINS!! 

El dia 6 de juny a Os de Balaguer 

es va realitzar una exposició de 

pintura que es va fer de forma 

conjunta entre llar d’infants La 

Baldufa i la gent gran de la 

residència Verge Aguilar. Aquest 

projecte neix gràcies a d’altres 

experiències que s’estan 

desenvolupant actualment a 

Catalunya; amb les quals s’ha 

observat els beneficis que 

comporta les relacions entre la gent gran i els nadons. El projecte es va concloure amb una exposició 

oberta al poble. Aquesta exposició va recollit les diferents pintures realitzades a través del dibuix 

lliure, exposant a cada pintura les emocions, sensacions i experiències de cada persona. Aquest fet 

va permetre que els assistents a l’exposició poguessin reflexionar i extreure el seu propi 

aprenentatge.  

Moltes gràcies padrins i padrines per deixar-nos compartir amb vosaltres tantes coses boniques!  

 

 

 

LA CASTANYADA 

Com cada any ens han vingut a veure la 

Maria Castanyera i la seva amiga. Gràcies 

Castanyeres!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



250è Aniversari de l’Església d’Os de Balaguer 

                                                             RESIDÈNCIA 

                                    EXPOSICIÓ CASTELL 

 

 
 
 
Aquest 2019 s’ha commemorat el 250è aniversari de 
l’edificació de l’església de Sant Miquel d’Os de 
Balaguer. Per recordar-ho es va convidar a l’historiador 
Gerard Costa i Serret a il·lustrar-nos amb una 
conferència sobre l’església, la qual es va dur a terme 
el 27 de setembre.  
 
En la xerrada vam poder descobrir que l’església d’Os 
de Balaguer té molts més anys d’història. Així doncs 
l’actual temple s’erigeix damunt d’un edifici molt més 
antic, probablement medieval i d’estil romànic o gòtic. El 
poble d’Os de Balaguer, en un moment de bonança 
econòmica, va voler reconstruir-lo (degut al seu mal 
estat) i ampliar-lo. Per fer-ho va edificar l’actual 
església, la qual destaca per la seva grandària en 
comparació amb altres esglésies de la mateixa època, 
construïdes en pobles veïns. L’església fou consagrada 
l’any 1769.  
 
Cal recordar que hem pogut descobrir aquesta efemèride gràcies a un extens article que va redactar el Pare Jaume 
Pasqual, monjo del Monestir de les Avellanes. L’article és també una raresa, ja que detalla amb molt de detall l’acte 
inaugural i tota la Festa Major de Sant Miquel, de 1769 a Os de Balaguer.  
 
Aquest text ha permès iniciar les investigacions, però ara queda encara camí per recórrer per conèixer la història i el 
valor monumental i artístic de l’església d’Os de Balaguer. Amb això esperem que tots els veïns i veïnes del poble 
redescobreixin una mica més les seves arrels i la història del nostre poble.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’altra banda, a més de gaudir i passar-ho 

d’allò més bé, com cada any, hem 

continuat participant en activitats 

solidàries. Una d’elles ha estat el “Posa’t la 

gorra” on vam realitzar un seguit de murals 

per guarnir les bores del Riu Segre el dia 

de la cursa solidària a Balaguer. A més, 

també hem participat al projecte de Creu 

Roja “Avis Solidaris” creant un petit detallet 

nadalenc per vendre’l al mercat de Santa 

Llúcia. 

 

 

 

Per últim, però no menys important, ja 

tenim en marxa les pròximes activitats 

del mes de desembre, que com ja 

sabeu és un mes ple de celebracions, 

la Festa de les Famílies, Nadal, cagar 

la soca amb els nens de l’escola, Cap 

d’any... Però aquest any tenim l’honor 

de poder-ne celebrar una de ben 

especial, els 100 anys d’una de les 

nostres residents. 

 



                                   RESIDÈNCIA             AGERMANAMENT ARTÀ 

 

 

 

 

Aquest any 2019 a la Residència Verge d’Aguilar, 

ha estat un any ple d’activitats i emocions, com 

molts ja sabeu aquí no parem quiets, perquè ens 

encanta gaudir de la vida. 

Des de principi d’any ja vam començar amb força, 

per poder arrancar un dels projectes que ja feia 

temps que teníem entre mans, unir la llar d’infants 

del poble i la residència. Un projecte molt 

enriquidor tant per als nens i nenes com per a les 

persones grans de la residència. Un cop establert 

l’enllaç, durant tot el curs escolar es van anar 

realitzant tot un seguit d’activitats un dia a la 

setmana. 

Tot això va donar fruit a una exposició final que es 

va realitzar a la sala de ball del poble, on es va 

veure reflexada tota la feina feta durant el curs. 

Esperem poder continuar amb aquest vincle! 

Com cada any, també vam celebrar Sant Jordi, 

però aquest any d’una manera un xic més especial. 

Vam organitzar una sortida a Balaguer per anar a 

veure les “paradetes” de llibres al passeig. Però 

enguany les sortides no es van acabar aquí, durant 

els mesos d’estiu vam organitzar una sortida a les 

piscines del poble, on vam poder gaudir d’un bon 

refresc acompanyat de música, gràcies a en “Tató”, 

a qui tots coneixeu.  

Més endavant, al mes de setembre, i en motiu de 

celebrar la Festa Major del poble, vam organitzar 

una altra sortida, aquesta vegada pels llocs més 

emblemàtics del nostre poble. Vam acabar la 

sortida amb un bon vermut a Cal Ros.  

Totes aquestes sortides no haguessin estat 

possibles sense el nostre equip de voluntaris, així 

doncs, aprofitem per agrair la seva participació. 

 

 

 

 

 

 
Os de Balaguer s’agermana amb Artà (Mallorca) 
El 28 de setembre les viles d’Os de Balaguer i Artà 
(Mallorca) signava l’acta d’agermanament. Fou un dia 
històric, perquè Os de Balaguer s’agermana per primera 
vegada amb un altre municipi, però també per tot el 
simbolisme que té el retrobament entre ambdós municipis.  
Aquest simbolisme rau en el fet que els orígens del poble 
medieval d’Artà, estan molt vinculats amb el poble d’Os de 
Balaguer. L’any 1229 els monjos del Monestir de Santa 
Maria de Bellpuig de les Avellanes es van aventurar a 
acompanyar al rei Jaume I a la conquesta de Mallorca. 
Com a recompensa reberen en donació l’antiga alúmina 
d’Artà, al llevant de l’illa. L’únic que se’ls demanava és la 
seva administració mitjançant el repoblament del territori. 
Per tal de dur-ho a terme els monjos crearen una comunitat 
religiosa, agrupada en un priorat, que seria batejat amb el nom de Santa Maria de Bellpuig d’Artà. Els vincles entre 
ambdós llocs van perdurà fins al 1425.  
 
Passats els segles, avui els dos municipis es retroben per redescobrir les seves arrels comunes, però també per impulsar 
projectes que puguin ser d’utilitat en el present i en el futur per als dos pobles.  

 
El procés d’agermanament va començar el setembre de 2018, 
moment en que representats d’Os de Balaguer, encapçalats per 
la seva alcaldessa Estefania Rufach, van viatjar a Artà per iniciar 
els tràmits d’agermanament. El setembre del 2019, una 
delegació d’Artà, encapçalada pel seu Batle, Manuel Galán, va 
fer estada a Os de Balaguer, coneixent el municipi i signant l’acta 
d’agermanament. L’esdeveniment també va servir per beneir la 
campana “Santa Maria de Bellpuig d’Artà” obsequi del poble 
d’Os de Balaguer a Artà, amb l’objectiu que s’encarreguin 
d’instal·lar-la a l’espadanya del priorat de Santa Maria de 
Bellpuig d’Artà, perquè aquest recuperi el so de les campanes.  

 

Dos monestirs retrobats pel so de les campanes  
Enguany per la Trobada de Campaners d’Os de Balaguer, es va fer 
fondre dues campanes. Aquestes dues campanes, són campanes 
germanes i s’han convertit en el símbol de l’agermanament entre 
Os de Balaguer i Artà (Mallorca).  
 
Com no podia ser d’altra manera el responsable de fer aquestes 
aquest projecte amb molt d’afecte i, per primera vegada, va voler 
fer tot el procés d’elaboració de la campana al poble d’Os de 
Balaguer. Al costat del forn reverber i sota el nou porxo, tothom va 
poder anar veient el procés de construcció del motlle, i després la 
fosa i descoberta de la campana. L’esdeveniment va tenir gran 
impacte als mitjans de comunicació.   
 
Les dues campanes foses són la “Santa Maria de Bellpuig d’Artà” d’uns 100 kg de pes i destinada a recuperar el so de 
les campanes al Priorat de Santa Maria de Bellpuig d’Artà. Porta en relleu la imatge de Santa Maria de Bellpuig d’Artà, 
una talla romànica probablement portada des de la casa mare. I la “Marcel·lí Champagnat” de 500 kg de pes, destinada 
a completar la recuperació de les campanes –iniciada al 2010- del campanar del Monestir de les Avellanes. Les dues 

campanes contenen el següent text que les fa germanes: “L’any 1240 els monjos 
del Monestir de Bellpuig de les Avellanes fundaren el Priorat de Bellpuig d’Artà i van 
restar units fins al 1425. Set segles després el so de les campanes torna a 
agermanar els pobles d’Os de Balaguer i Artà”  
 
Cada campana ja és al seu lloc, l’una a Artà i l’altra al convent, s’espera que al llarg 
del 2020 puguin ser penjades al seus respectius campanars i que s’acordi un dia 
per fer un repic conjunt des de cada municipi.  



 

 

 

    

El dimecres dia 30 d’octubre vam celebrar la festa de la castanyada a l’escola. 

El dimarts les castanyeres van portar els ingredients per fer els panellets a la 

llar d’infants i els més petits de l’escola van cantar cançons. 

El dimecres al matí vam fer els panellets. En vam fer d’ametlles, de pinyons, 

de coco i xocolata, de codonyat… 

Els vam portar al forn i la Maria ens els va coure. 

Després de la gimcana ens vam menjar les castanyes que ens havien cuit els 

pares i ens vam menjar els panellets que havíem fet. Estaven boníssims!!! 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la tarda els alumnes de cicle superior ens van preparar 

una gimcana de tardor i ens vam separar en grups. Ens ho 

vam passar molt bé amb totes les proves!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aquesta setmana han ficat 

papereres noves al pati de 

l’escola. 

Les papereres noves són de 

ferro. N’hi ha una marró que és 

per orgànic, la groga és pel 

plàstic i la blava és pel paper. 

Les papereres ens serveixen 

per distribuir les coses i 

reciclar. 


