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 POR i MENTIDA, diuen, 
que van junts de la mà. Si en 
l’anterior article parlava del 
primer mot, en aquest voldria 
tractar el segon. A l’abril de 
1991 (Groc núm. 94) escrivia 
en un apartat titulat Anecdo-
tari Lingüístic que la paraula 
MENTIDA podia ser ben bé 

una composició dels mots  
ment i idea.  Per intentar de-
mostrar-ho afirmava que “la 
major part d’aquestes idees 
són potencialment plenes de 
malícia i, vet aquí, esdevenen 
‘males idees’. Sempre hom 
ha atribuït a la MENTIDA 
una gran dosi d’imaginació, 
i, aquesta és una capacitat de 
la ment”... “els mòbils o moti-
vació poden desembocar en 
unes potencialitats de mentir 
impressionants” -ara afegiria, 

cada cop, a causa de l’hàbit, 
més grans- “les quals arriben 
a causar estralls”.  Actualment 
toca viure una època de pors 
i de mentides. Les sabrem 
vèncer per mitjà de la intel-
ligència i de la voluntat, capa-
citats de la ment humana, que 
l’educació pretén potenciar al 
màxim. Si aquesta ha estat 
bona, com desitjo, res no hem 
de témer. Per cert, la majoria 
de les mentides, per no dir 
totes, es descobreixen. O no?

 Potser sigui una de les paraules més utilitzada i que 
més espanta quan es parla de salut i del seu revers, 
la malaltia. Càncer és el terme que s’utilitza per un 
grup de malalties que tenen un denominador comú: la 
transformació de la cèl·lula normal en una altra que es 
comporta de manera molt perillosa per al cos humà.
 Cada any al món moren de càncer a prop de vuit 
milions de persones dels dos sexes i contrauen la malaltia 
més de 20 milions de persones. 
 Però no tot són notícies dolentes. Els últims quinze 
anys, en gran part a causa de l’avanç en tecnologies 
dedicades a la investigació genètica, s’ha aconseguit un 
salt qualitatiu més que esperançador. Aquestes millores 
s’han donat en quatre de les àrees essencials de la lluita 
contra el càncer: en la detecció precoç i el diagnòstic 
de les diverses patologies oncològiques, en les opcions 
quirúrgiques, en la radioteràpia i en la quimioteràpia. Al 
mateix temps es fa necessari assegurar l’accés a l’atenció 
psicològica per ajudar a afrontar la malaltia dins de l’àmbit 
familiar i també introduir mesures que facilitin el retorn a la 
vida laboral dels pacients afectats en fase de recuperació 
i millora.
 L’Associació per la lluita contra el càncer de Balaguer 
i La Noguera organitza un sopar benèfic aquest dissabte 
27 d’octubre al pavelló Molí de l’Esquerrà. Hi col·laboren 
les administracions locals i comarcals, així com bona part 
de la societat civil de la comarca. 
 Cal la col·laboració de tothom, en la mesura que es 
pugui per lluitar contra aquesta malaltia que veiem i 
palpem molt aprop en la nostra societat.

Lluita contra el càncer
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Firauto 2012 acull una exposició de 
caravanes i una de motos clàssiques

 Firauto Balaguer, la fira 
del vehicle d’ocasió, que 
se celebrarà els propers 
20 i 21 d’octubre incorpora 
enguany una exposició de 
caravanes i una altra de 
motos clàssiques.
 Aix í  ho va  indicar 
el regidor de Promoció 
Econòmica, Toni Velimelis, 
qui va afegir que s’espera 
superar els 5.000 visitants, ja 
que “la fira està plenament 
consolidada”. Pel que fa 
als expositors, l’interior 
del recinte, de 4.500 metres 
quadrats, registra el 100% 
d’ocupació.
 A banda d’aquestes 

n o v e s  m o s t r e s  i  l a 
tradicional exposició de 
vehicles de segona mà 
ubicada a l’interior del 
pavelló d’Inpacsa, Firauto 
comptarà amb un espai, 
a l’exterior del recinte, 
dedicat als vehicles de 
menys de 6.000 euros. “Tot 
i que aquesta iniciativa 
està pensada pels joves 

Firauto

que pensen en adquirir el 
primer cotxe, creiem que 
aquest any, a causa de 
l’aprofundiment de la crisi 
econòmica, incorporarem 
noves franges d’edat”, 
ha explicat Velimelis. 
Així mateix, el Club Slot 
Ba laguer  muntarà  la 
tradicional pista d’slot i 
una exposició de vehicles.
 Fira Balaguer intenta 
involucrar  la  vessant 
d idàct ica  en tots  e ls 
certàmens, per la qual cosa 
dissabte a les 6 de la tarda 
els bombers de Balaguer 
f a r a n  u n  s i m u l a c r e 
d’accident de trànsit per 
tal de conscienciar a la 
població del perill que 
comporten les distraccions 
al volant.
 El recinte firal romandrà 
obert dissabte i diumenge 
de 10 a 14 hores i de 16 a 20 
hores.

Firauto

La Fira de vehicles 
d’ocasió d’aquest cap 
de setmana espera
l’assistència de més de 
cinc mil visitants

 Firauto pretén ser 
un monogràfic que es 
caracteritzi per la qualitat 
dels vehicles presentats, 
totalment revisats i 
garantits, i d’una qualitat 
excepcional. 
 L’ e x p o s i c i ó  d e 
vehicles ocuparà els 
4.500 m2 del pavelló 
d’Inpacsa i tota la zona 
d’exterior de davant el 
Pavelló.
 L’organització de la 
Fira per tal d’aconseguir 
aquest nivell de qualitat 
a l’interior del pavelló 
cedeix als expositors 
un espai a l’exterior per 
poder exposar vehicles 
més econòmics, que no 
superin els 6.000 € i que 
també són necessaris 
m o l t e s  v e g a d e s , 
depenent de la seva 

utilitat en el mercat. 
 F i r a u t o  p r e t é n 
afrontar aquesta època 
de crisi donant sortida a 
tots aquests vehicles. 
 Per tal de comple-
mentar l’oferta, també hi 
haurà un apartat dedicat 
als complements per al 
vehicle ubicat al vestíbul 
del Pavelló.
 Durant tot el cap 
de setmana hi haurà el 
servei d’una ITV mòbil a 
l’exterior del recinte per a 
poder fer les revisions.

4.500 metres quadrats
d’exposició de vehicles
d’ocasió durant els dos dies

Firauto

Durant el cap de
setmana de Firauto hi 
haurà una ITV mòbil a 
l’exterior del recinte 
firal
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L’Oficina Jove de la Noguera ofereix 
assessorament gratuït sobre el VIH

 L’Oficina Jove de la 
Noguera serà la segona de 
Lleida en oferir assessora-
ment gratuït sobre el VIH.
 Es tracta d’un servei 
destinat especialment als 
joves, uns dels grups d’edat 
amb més risc de contagi, 
que estarà operatiu tots els 
dijous de 5 a 8 de la tarda.
 L’Associació Antisida 
de Lleida va presentar el 
nou servei, que donarà 
cobertura a Balaguer i la 
Noguera.
 E l  p r e s i d e n t  d e 
l’associació, Joan Fibla, 
va insistir en la necessitat 
d’informar els joves per tal 
d’evitar situacions de risc. 
“Per ara no existeix cap 
vacuna per combatre el 
VIH, per tant l’única manera 
d’evitar que augmenti el 
número de malalts és amb la 

Oficina Jove

El nou servei va ser presentat la passada setmana 
pel president de l’Associació Antisida de Lleida, 
Joan Fibla i la regidora Rosana Montané

prevenció”, va assenyalar.  
 Fibla va presidir l’acte 
acompanyat per la regidora 
de Serveis a les Persones 
de  Balaguer,  Rosana 
Montané; el director dels 
Serveis Territorials de Salut, 
Josep Pifarré; el president 
del consell comarcal de 
la Noguera, Pere Prat; el 
diputat provincial Gerard 
Sabarich, i la coordinadora 
territorial de Joventut a 
Lleida, Anna Feliu. 
 Tot i que des d’aquest 
servei es treballarà per la 

prevenció del VIH, també 
s’oferirà assessorament 
i suport a les persones 
portadores del sida i a les 
seves famílies.
 A banda, les persones 
que han estat exposades 
a una situació de risc 
podran fer-se la prova del 
VIH. Actualment, segons 
Fibla, el nombre de nous 
infectats a les terres de 
Ponent és 1,1 persones per 
cada 1.000, mentre que a la 
zona del Pirineu és d’1,6 i a 
Catalunya 1,5.

Consell Comarcal de la Noguera
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L’Associació Salut Mental La Noguera
apropa els malalts als veïns de Balaguer

 L’Associació Salut Men-
tal La Noguera ha fet els 
últims dies diversos actes 
per tal d’apropar el dia a 
dia dels malalts als veïns 
de Balaguer. Coincidint amb 
el Dia Mundial de la Salut 
Mental, l’entitat ha fet taules 
informatives, exposicions i 
xerrades per donar a conèi-
xer la realitat dels pacients, 
però també per desmitificar 
els trastorns mentals i tren-
car els estereotips envers 
aquestes malalties i les 
persones que les pateixen.Salut Mental La Noguera

El Teatre de Balaguer es va omplir de 
gom a gom a la Diada de la Gent Gran
 Unes 700 persones van 
assistir el passat dissabte 
dia 5 al Teatre Municipal 
de Balaguer als actes de la 
Diada de la Gent Gran. Com 
és habitual, el grup Amics 
per Sempre, integrat per 
membres de l’Associació 
de Gent Gran de la Noguera 
i usuaris del casal, va fer un 
escala en Hi-Fi.
 En total, es van fer una 
vintena d’actuacions, que 
l’associació té previst repe-
tir el proper 30 d’octubre.

 L’ajuntament de Ba-
laguer va fer la setmana 
passada un petit home-
natge als professors i 
mestres que es jubilen 
aquest any.
 L’acte, al qual hi van 
assistir el regidor d’Ense-
nyament, Miquel Aige, el 
primer tinent d’alcalde, 
Miquel Vendrell, i el di-

rector dels serveis terri-
torials d’Ensenyament, 
Miquel Àngel Cullerés, 
va servir per fer un petit 
balanç a les seves tra-
jectòries laborals i un 
cop d’ull a l’evolució de 
l’educació en els darrers 
quaranta anys.
 Dolors Elizalde, Rosa 
Ma Gràcia, Núria Vidal, 
Guadalupe Cortés i Pa-
quita Margineda són els 
educadors de Balaguer 
que enguany deixen la 
docència. Els regidors 
els hi van entregar una 
placa commemorativa, 
i també van rebre un 
detall d’Educació.

Homenatge als educadors de 
la capital de la Noguera que 
es jubilen durant aquest any

Acte d’homenatge

Els educadors van 
rebre una placa
commemorativa de 
l’Ajuntament i un
detall d’Ensenyament

Diada de la Gent Gran
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Diversos ajuntaments de la Noguera
dipositen el seu fons a l’Arxiu comarcal

Signatura del contracte de dipòsit

Continuen els actes commemoratius 
dels 50 anys de l’anegament de Tragó
 Els descendents i amics 
de Tragó de Noguera conti-
nuen celebrant actes com-
memoratius del 50è aniver-
sari de l’anegament definitiu 
del poble.
 Des de la festa que es va 
celebrar a l’abril amb més de 
700 participants, l’associació 
Amics de Tragó de Noguera 
ha  anat  o rgan i t zant , 
juntament amb el Centre 
Excursionista de Balaguer, 
un seguit de sortides a peu 
pel terme de Tragó, la darrera 
de les quals va tenir lloc el 
passat diumenge 7 d’octubre 
al Pas de la Sabina, al marge 
esquerra de la Noguera 
Ribagorçana.

Ivars de Noguera, Oliola, la Sentiu de Sió i Térmens 
es sumen als ajuntaments que ja ho havien fet

 El passat dimecres 3 
d’octubre, Jordi Guasch 
Tardà, director de la Resi-
dència Assistida Comtes 
d’Urgell de Balaguer i 
director tècnic del Servei 
d’Atenció Domiciliària 
(SAD) de la Fundació Pere 
Mata  va oferir una xerrada 
informativa al Casal La-
pallavacara sobre el con-
cepte i el funcionament 

Presentació del Servei de
residència assistida de la
Residència Comtes d’Urgell

Un moment de la xerrada

El director, Jordi 
Guasch, oferí una
xerrada als alumnes 
del curs d’atenció a 
les persones

Tragó de Noguera

 De la mencionada festa 
que es va fer el passat 29 
d’abril, data de la festa 
Major del poble, es va 

enregistrar un documental 
que es projectarà el proper 
dia 27 a la sala d’actes de 
l’Ajuntament de Balaguer.

 Els alcaldes dels ajunta-Els alcaldes dels ajunta-
ments d’Ivars de Noguera, 
Oliola, la Sentiu de Sió i 
Térmens han signat un 
contracte per al dipòsit 
del seu fons documental 
a l’Arxiu Comarcal de la 
Noguera. Amb aquest acte 
els ajuntaments s’acullen 
a la possibilitat que ofereix 
la legislació actual perquè 
els municipis petits pu-
guin conservar els seus 
documents en els arxius 
comarcals, que són els 
equipaments culturals es-
pecialitzats en la custòdia 
i la preservació d’aquests 
fons de titularitat munici-
pal.

dels serveis de residència 
assistida, centre de dia, 
habitatges tutelats i SAD. 
També va explicar quin 
era el procés d’inscripció 
a la borsa de treball. 
 La xerrada es va 
adreçar als alumnes i 
les alumnes del curs 
d’atenció a les persones 
(3a edat i infància) que 
participen dins de l’Acció 
3.2. Projecte FRIDA – 
2a fase, emmarcat en 
el «Projecte Treball als 
Barris 2011» promogut 
per l’Ajuntament de 
Balaguer i subvencionat 
pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i cofinançat 
pel Fons Social Europeu.
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Milers de persones van omplir els
carrers i places durant el Montgai Màgic

 Montgai va tancar la 
quarta edició de la Fira de 
la Màgia de Carrer, Montgai 
Màgic, després de rebre 
milers de visitants durant 
tot el cap de setmana. Els 
diversos carrers de la pobla-
ció es van omplir de gom a 
gom d’aficionats al món de 
la màgia i a l’il·lusionisme, 
sobretot famílies amb nens 
petits, que van quedar ad-
mirats amb les 58 actuaci-
ons que van oferir el mig 

centenar de mags en els 17 
espais habilitats. L’alcalde, 
Jaume Gilabert, va fer una 
valoració «molt positiva» 
d’aquesta quarta edició i 
va remarcar que la fira de 

Montgai Màgic

la màgia de Montgai ja està 
consolidada i és un punt 
de referència i de trobada 
pels mags amateurs de tot 
l’Estat espanyol. «El nostre 
objectiu és poder-la mante-
nir en els propers anys», va 
afegir.  
 D’altra banda, el diu-
menge al matí es va cele-
brar el primer concurs de 
màgia d’aprop patrocinat 
per Zafiro Tours-Agramunt. 
Hi van participar 2 mags i 
els guanyadors van estar: 
Àlex Cabré de l’Associació 
de Mags i Il·lusionistes de 
Lleida (AMIL) i Pere Rafart 
de Solsona. Així mateix, es 
va celebrar el segon concurs 
de màgia general patrocinat 
per Iltrida Viatges.

Montgai Màgic

La quarta edició del 
festival ha demostrat 
que es un certamen
totalment consolidat 
amb gent de tot l’estat

 E l  c i r c u i t  d e 
motocros El Cluet de 
Montgai va acollir el 
passat diumenge la 
tercera edició de la Copa 
Catalana Clàssica en la 
qual hi van participar 
u n a  s e i x a n t e n a  d e 
p i lo ts  de  d i fe rents 
punts d’Espanya. Els 
guanyadors d’aquesta 
tercera edició han estat: 
Josep Bruch, Edgar Costa 
i Fernando de Portugal, 
respectivament, en la 
categoria pre-75; Josep 
Font, Agustí Vall i Tomàs 
Cantons, en Veterans 
MX3-MX4; Enric Romero, 
Jaume Llop i Josep Maria 
Amabat, en la categoria 

Evolution; i finalment 
Albert Mussull, Fernando 
de Portugal i Toni Elias, 
en Replica GP.  
 E n g u a n y,  a  m é s 
a més, es va fer un 
homenatge  a aquest 
últim, Toni Elias (pare), 
que va córrer el Mundial 
quan es disputava en 
aquesta població de la 
Noguera.

Montgai va acollir la tercera 
Copa Catalana clàssica de
Motocros al circuit del Cluet

Toni Elias en una Bultaco

Durant la diada es va 
retre un homenatge al 
pilot Toni Elias (pare) 
que va participar al 
mundial de motocros
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 El municipi de Les 
Avellanes i Santa Linya 
un any més s’ha volgut 
adherir a la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i 
Segura.
 Aquest any, per tal de 
participar a les activitats 
d’aquesta setmana, el 

passat diumenge dia 
23 de setembre al matí 
es  va  real i tzar  una 
caminada pel poble i 
entorn de Vilanova de la 
Sal que va comptar amb 
uns 25 participants, la 
majoria d’ells veïns del 
municipi.

Vilanova de la Sal camina en la 
Setmana de Mobilitat Sostenible

Caminada per Vilanova de la Sal

Els turistes fan un recorregut per la Boqueria per comprar 
els ingredients que més tard cuinaran ells mateixos

 E l s  e n a m o r a t s  d e 
Barcelona, ja siguin grups 
d’amics, família o empreses 
ja tenen l’oportunitat de 
conèixer més a fons la 
gastronomia local gaudint 
amb els tallers Cook&Taste 
que ofereixen la possibilitat 

de cuinar un plat propi amb 
l’ajuda d’un xef.
 Al voltant dels fogons, 
olorant les delícies de 
la cuina mediterrània i 
prenent  una copa de 
vi, els participants són 
testimoni d’un munt de 

trucs i receptes de forma 
relaxada al voltant de la 
taula, que farà d’aquest 
taller una experiència 
culinària inoblidable.
 Pels viatgers que arriben 
a Barcelona s’organitzen 
rutes pel mercat de la 
Boqueria on s’acompanya 
al xef per aprendre quins 
són els productes típics 
que després posaran a 
prova a la cuina. D’aquesta 
manera, en tornar a casa, 
impressionar als convidats 
serà cosa fàcil.

Cook&Taste descobreix Barcelona
a través de la gastronomia

Per poder gaudir de totes aquestes activitats podeu 
contactar amb Cook&Tast:
C/ Paradís, 3, 08002 Barcelona, tel. 93 302 13 20.
info@cookandtaste.net • www.cookandtaste.net

Tasta la ciutat

Textos: Redacció ACPG
Foto: Cook&Taste

P U B L I R E P O R T A T G E

Els tallers de Cook&Taste

200 persones van participar a la Festa 
de l’Oli Nou a Castelló de Farfanya

Festa de l’Oli Nou

 El passat 14 d’octubre 
es va celebrar a Castelló de 
Farfanya la primera edició 
de la «Festa de l’oli nou». 
En les instal·lacions que 
Olis Castelló té en aquesta 
vila, unes 200 persones, 
entre veïns de la població, 
clients i amics van poder 
gaudir del primer oli d’oliva 
verge extra de la campanya 
2012-2013.   
 L’acte va ser patrocinat 
per Gabriel Alsina, amb la 
col·laboració de l’Associ-
ació OLEARUM, Cultura i 
Patrimoni de l’oli, i de Moli 
de ca l’Agustí d’Alpicat. La 
festa va consistir en una 
visita a les magnífiques 
instal·lacions d’Olis Cas-
telló i en la degustació de 
múltiples plats on l’ingredi-
ent principal era l’oli acabat 
d’elaborar.

L’Acte va consisitir en una visita a les instal·lacions 
d’Olis Castelló i en la degustació de molts plats on 
l’ingredient principal era l’oli acabat d’elaborar
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Uns 700 ciclistes participaran aquest 
diumenge a la prova Ermitanyos 2012

 La prova de BTT, Er-
mitanyos 2012, arriba a la 
seva tretzena edició, aquest 
diumenge 21 d’octubre, 
esperant superar els 700 
ciclistes que hauran de 
recórrer els 90 quilòmetres 
de la ruta que passa per 
tres de les ermites de la 
comarca de la Noguera, 
amb sortida i arribada des 
de Balaguer.   
 A partir de les 8 del 
matí, els participants es 
congregaran al parc de 
la Transsegre, i poc a poc 
aniran sortint en direcció a 
la primera de les ermites, 
la de Cérvoles, que pertany 
al terme municipal d’Os de 
Balaguer i que es troba a 23 
quilòmetres de la capital de 
la Noguera. 
 Després d’un bon es-
morzar a base de pa, em-

Ermitanyos

Els participants recorreran uns 90 quilòmetres
pujant a les ermites de la comarca de la Noguera, 
de Cérvoles, Montalegre i Sant Jordi

botits i torró, els ciclistes 
participants a aquesta mar-
xa ermitanya continuaran 
la ruta cap a la població de 
Vilanova de la Sal, per pujar 
a l’ermita de Montalegre, la 
segona ermita de la ruta.
 Els ciclistes podran 
gaudir dels camins i tria-
leres existents en aquesta 
zona, i que l’organització ha 
assenyalat adequadament 
per a que puguin gaudir 
d’una matinal ciclista de 
primera magnitud.
 Després de l’habitua-

Ermitanyos

llamient necessari els par-
ticipants es dirigiran cap a 
Sant Llorenç de Montgai, i 
d’allí cap a Camarasa, per 
a realitzar l’última de les 
ascensions, que serà  a 
l’ermita de Sant Jordi.
 Posteriorment els par-
ticipants retornaran cap 
al parc de la Transsegre 
de Balaguer on podran 
recuperar forces, acabant 
la jornada amb un dinar 
gran de germanor per als 
participants i també per als 
acompanyants.
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Omnium Cultural i el filòleg Joan Veny 
reben el premi Jaume d’Urgell 2012

Joan Veny

 El convent de Sant 
Domènec de Balaguer va 
acollir  l’acte de lliurament 
del XXIIIè premi Comte 
Jaume d’Urgell a Òmnium 
Cultural, en reconeixement 
per la seva llarga trajectòria 
en la defensa, promoció i 
normalització de la llengua 

catalana, i a Joan Veny i 
Clar, filòleg mallorquí, que 
ha dedicat bona part de la 
seva obra a l’estudi dels 
diversos dialectes de la 
llengua catalana.
 L’acte va comptar amb 
l’actuació de l’Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell i 
la Coral Shalom i cantaires 
col·laboradors, que van in-
terpretar peces de Richard 
Strauss i Anton Bruckner.
 Amb aquest premi, els 
membres del jurat han 
volgut reconèixer la tasca 
d’Òmnium Cultural, entitat 
que després de més de 
50 anys de trajectòria 
encara es manté ferma en 
la defensa de la llengua 
i cultura catalanes, però 
també en destaquen la 
seva capacitat d’adaptar-
s e  a l s  n o u s  t e m p s , 

Els hi han atorgat el 
premi per la seva
trajectòria en la
defensa, promoció i
normalització de la
llengua catalana

fomentant l’aprenentatge 
del català entre la població 
nouvinguda i oferint serveis 
d’assessorament jurídic i 
de suport a les escoles.
 L’entitat compta amb 
m é s  d e  2 5 . 0 0 0  s o c i s 
repartits per l’àmbit dels 
Països Catalans. Josep 
Maria Forner, president 
d’Òmnium Ponent,  va 
recollir el premi en nom de 
l’entitat i va assegurar, en 

el seu discurs d’agraïment, 
que ara toca defensar l’estat 
propi.
 Pel que fa a Joan Veny, 
nascut el 1932 a Campos, 
Mal lorca ,  e l  jurat  va 
destacar que és una figura 
acadèmica de primer ordre, 
que ha contribuït amb la 
seva obra a preservar i 
a difondre les diferents 
variants del català al llarg 
de la seva carrera. 

Lliurament a Omnium Cultural
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Carles Canut i “Burundanga” enceten 
la temporada de tardor del Teatre

 L’ a j u n t a m e n t  d e 
Balaguer ha presentat la 
nova temporada de teatre 
amb una programació 
teatral variada i apta per 
a tots els públics, amb 
producc ions  loca ls  i 
nacionals.
 Així ho va indicar el 
regidor de Cultura, Miquel 
Aige, durant la presentació 
del cicle de tardor del Teatre 
Municipal. Així mateix, 
va dir que està “marcada 
per l ’austeritat”,  amb 
propostes que cobraran 
segons l’import recaptat a 
taquilla, subvencionades i 
una a catxet.

 L a  t e m p o r a d a  d e 
tardor començarà aquest 
dissabte 20 d’octubre amb 
la representació de l’obra 
«Burundanga» , continuarà 
el 10 de novembre, per la 
Festa Major amb el musical 
«Operetta» i acabarà amb 
l’escenificació de l’obra de 
Joan Pera «Capri» el 2 de 
desembre.

Operetta

 Pe l  q u e  f a  a  l e s 
representacions locals, cal 
destacar la proposta del  
Grup Escènic Recreatiu de 
Balaguer, que representaran 
els dies 3, 4 i 8 de novembre 
«El retaule del flautista».
 L’acte de presentació 
del cicle de teatre, va 
comptar amb la presència 
de l’actor pallarès Carles 
Canut, protagonista de 
l’obra d’aquest dissabte, 
«Burundanga». Carles 
C a n u t  v a  a s s e g u r a r 
que l’única manera de 
contrarestar l’increment de 
l’IVA era “oferint propostes 
de qualitat i atractives».
 La temporada de tardor 
també inclou el 19è Cicle 
de Cinema Infantil, teatre 
familiar, els actes de la 
Marató de TV3, el concert 
Germans Pla i  els de 
l’escola de música i l’Orfeó 
Balaguerí.

Presentació del cicle de teatre de tardor

El cicle teatral
continuarà amb la
representació del
musical “Operetta” i 
l’obra “Capri”

 Un any més el primer 
dissabte d’octubre va 
arribar a Balaguer el 
Correllengua. 
 E l s  a c t e s  v a n 
començar a les sis de 
la tarda al Mercadal 
amb una xocolatada 
infantil a càrrec de Josep 
Ma Morell. Tot seguit 
les diferents colles de 
bastoners ,  d iab les , 
batucada i gegants van fer 
una cercavila popular.
 La marxa de les torxes 
amb la participació de les 
entitats de la comarca 
i les agrupacions de 
cultura popular van 
recórrer la ciutat per 
traslladar la festa de la 
Plaça Mercadal fins a 
l’edifici Lapallavacara on 
hi va haver la lectura del 
manifest, la muixiganga 

i el sopar. Les activitats 
van continuar amb un 
recital poètic a càrrec de 
Jordi Prenafeta, seguit 
pel concert del Pardal 
Roquer i fi de festa amb el 
punxadiscos Dj.Quelo.
 El Correllengua és 
una festa que reivindica 
la l lengua catalana 
c o m  a  l l e n g u a  d e 
trobada de tothom que 
viu a Catalunya, i és 
organitzada pel Casal 
Pere III des de fa deu 
anys.

El Correllengua va arribar a 
Balaguer de la mà del Casal 
Pere III, el passat 4 d’octubre

Correllengua

Una xocolatada, el 
cercavila, i diferents 
actes culturals van 
centrar la festa a 
Lapallavacara
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Basada en les peripècies 
d’una família nombrosa 
de dotze germans a la 
Catalunya de postguerra, 
és una història real plena 
d’emocions, d’humor i de 
tensions en la qual l’autor 
evoca en primera persona 
els paisatges de la seva 
infantesa. Un recorregut de 
vegades íntim, panoràmic, 
gairebé cinematogràfic, 
ple d’imatges poderoses 
dels carrers del Barri Vell 
de Girona, l’estiueig a La 
Fosca, els setembres a 
pagès al mas d’Aiguaviva 
i els anys d’internat al 
Collell. Quan érem feliços 
és la primera incursió 
literària del periodista Rafel 
Nadal, un llibre sincer i 
sentimental que ha estat 
guardonat amb el Premi 
Josep Pla 2012.

El llenguatge secret 
de les flors
Autor: Vanesa Diffenbaugh
Gènere: Novel·la

 La Victòria té por. Té 
por del contacte físic. Té 
por de les paraules, de les 
seves i de les dels altres. 
I, per damunt de tot, té 
por d’estimar i de deixar-
se estimar. Només hi ha 
un lloc en el que totes les 
seves pors s’esvaeixen: 
el seu jardí secret al parc. 
Les flors que ella mateixa 
ha plantat en aquest racó 
són el seu refugi, la seva 
veu, la seva llar.
 I és que la Victòria 
no ha tingut una vida 
gens fàcil. Abandonada 
en nàixer, va passar tota 
la infantesa entre una 
família adoptiva i una 
altra. Fins que va trobar 
l’Elizabeth, l’única mare 
de veritat, la dona que li 
ha ensenyat el llenguatge 
secret de les flors.

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

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

Quan érem feliços
Autor: Rafel Nadal
Gènere: Novel·la

El racó del poeta
Miquel Trilla
---------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
No hi ha cap núvol que em parli de res.
Es torna a fer fosc,
i els somnis s’acaronen flirtejant entre ells,
-potser amb mi mateix-
cuidant les presències, passant de puntetes,
mimant les fineses, les d’ara i adés.
El cor saltironeja i hi ha un ball de noces
sense cap parella, -presents encantats-
miralls de franquesa triplicant vint anys,
oníriques ombres, llums i obscuritats.
Abasteixo lleixes, exhibint des d’elles
en llocs preferents, la dança perfecta
de les belles formes, rialles enceses
d’una vida noble, de les coses netes,
de mans ben obertes, triplicant vint anys.
Flirtejant entre ells, els somnis s’adormen,
els d’ara i adés, i es desperten vius,
de puresa bells, en un ball de noces,
quan torna a ser fosc, quan no hi ha cap núvol
que em parli de res i entre ells s’acaronen
els somnis desperts.

 Des de sempre, els xais 
hem viscut amb el cap cot, 
menjant herba. Aquesta 
vegada hem dit prou. En 
comptes de somicar i de 
donar-nos per vençuts, 
un i altre cop, hem decidit 
seguir un pla… Un xai 
petit, després de veure 
com el llop s’ha menjat 
l’ovella coixa, l’ovella 
vella, l’ovella guenya, 
etc... reacciona i és capaç 
de convèncer a la resta 
del ramat perquè no es 
rendeixin i lluitin contra 
el llop.
 L’objectiu principal 
del conte és que els nens 
i nenes reflexionin sobre 
la necessitat d’implicar-
se en els problemes dels 
companys, i no rendir-se 
davant una situació difícil 
o complicada.

L’anyell que no volia 
ser un xai
Autor: Jean Didier
Gènere: Infantil (+7)
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Cornellà ....................18
2. Olot ...........................16
3. Pobla Mafumet .......13
4. Europa ......................11
5. Figueres ...................10
6. Rapitenca ...................9
7. Manlleu ......................9
8. Santboià .....................9
9. Castelldefels ..............8
10. Vilafranca .................8
11. Gavà ..........................7
12. Rubí ..........................6
13. Vic .............................6
14. Gramanet .................6
15. Vilassar ....................5
16. Montanyesa .............5
17. Palamós ...................4
18. Jupiter ......................4
19. Balaguer ................. 4
20. Terrassa ....................3

1. Sergi Galceran 2
2. Adrià De Mesa 1
3. Iban Parra ....... 1
4. Xavi Gracia...... 1

   Juanjo Tenorio ha 
debutat aquesta tem-
porada com a tècnic 
del primer equip del 
C.F. Balaguer, després 
de formar-ne part du-
rant 17 temporades, 
en dues etapes espor-
tives.
   Juanjo Tenorio, que 
ostenta el record de 
partits jugats en el pri-
mer equip de la capital 
de la Noguera, ja ha-
via entrenat diferents 
equips de la base, a 
banda d’haver estat el 
coordinador del futbol 
base del club durant 
diverses temporades, 
aconseguint crear una 
bona base d’escola de 
futbol.

Juanjo Tenorio

El C.F. Balaguer vol sortir de la zona 
baixa abans d’acabar la primera volta

FUTBOL>> Tot i haver 
tingut un mal inici de
resultats, l’equip es 
mostra força competitiu i 
segur d’ell mateix

23/09/2012

CORNELLÀ 1
BALAGUER 0

 Després d’haver-se dis-
putat els sis primers partits 
de lliga, el Balaguer ha 
aconseguit una victòria, 
un empat i quatre derrotes. 
Uns resultats poc positius 
pels interessos de l’equip, 

el temps de descompte, i 
sempre per la mínima.
 Després de la victòria al 
Camp Municipal de la capi-
tal de la Noguera, davant el 
Figueres, la competició s’ha 
aturat un parell de setma-
nes per la participació de la 
selecció catalana amateur 
a Ucraïna, i han estat dues 
setmanes que han servit 
al tècnic Juanjo Tenorio, 
per treballar diferents as-
pectes, sobretot defensius, 
que l’equip havia mostrat 
importants errades en els 
partits disputats. La moral 
de la victòria, i el treball 
d’aquestes tres setmanes, 
sense competició, han de 
mostrar un Balaguer més 
ambiciós que ha d’apor-
tar noves victòries que 

però que no es corresponen 
al seu joc, ja que en molts 
d’aquests partits en que no 
s’han sumat cap dels punts 
en joc, l’equip ha vist com 
se li escapaven els punts 
en els darrers minuts o en 

Un entrenament

29/09/2012

BALAGUER 3
FIGUERES 2

Plantilla del C.F. Balaguer

allunyin l’equip de la cua 
de la classificació, abans 
d’acabar la primera volta 
d’aquest campionat de la 
tercera divisió catalana.

Propers encontres

21/10/2012 --  17 h
Camp Municipal de

Vilafranca
Vilafranca | Balaguer

-------------------------------------
27/09/2012  --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer | Santboià
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El Club Futbol Sala Balaguer-Cristec 
perd a casa, davant l’Altafulla F.S.

 El CFS Balaguer segueix 
sense conèixer la victòria. 
D’inici el Balaguer va sortir 
molt concentrat a la pista 
amb la idea de tancar el rival 
en la seva pròpia pista amb 
una defensa molt avançada 
fet que va anular qualsevol 
intent d’atac de l’Altafulla 
que es limitava a defensar 
les continues possessions 
dels locals. Tot i aquesta su-
perioritat inicial els homes 
de Jaume Canal només van 
saber traduir aquest domini 
amb un solitari gol de Tarro-
ja. El gol de l’empat de l’Al-
tafulla, fruit d’un contracop, 
donava ales als visitants, 
que van anar assentant el 
seu joc, gràcies també a que 
els balaguerins van haver 
de baixar la seva intensitat 
defensiva al cometre cinc 
faltes d’equip. Una jugada 

Balaguer - Cristec

FUTBOL SALA>> Els balaguerins buscaran la seva 
primera victòria a la pista del Tàrrega, aquest cap 
de setmana, en el derbi lleidatà de la categoria

mal defensada i una falta 
sancionada amb tir de 10 
metres posaven en avantat-
ge un Altafulla FS que anava 
creixent en el partit.
 En la represa, tot i que 
Valero retallava distancies 
d’un fort tir des de 15 metres, 
les impresicions defensives 
del Cristec facilitaven la 
tasca atacant dels visitants, 
que aconseguien tres gols 
més i feien pujar el 2 a 6 

a falta de cinc minuts pel 
final del partit. Tot i acabar 
jugant amb porter jugador i 
gaudir de diverses ocasions 
de gol, el tercer gol dels 
locals l’aconseguia Tarroja 
al transformar un doble 
penal.
 La propera setmana el 
CFS Balaguer es desplaça 
a la pista del Tàrrega 
en el derbi lleidatà de la 
categoria.

Balaguer-Cristec
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El Club Escacs Balaguer prepara una 
difícil temporada a segona divisió

ESCACS>> Després de 
l’exitosa temporada pas-
sada, on el CE Balaguer va 
assolir l’ascens a la segona 
divisió catalana d’escacs, 
arrenca la nova  amb moltes 
ganes i il·lusions.
 Des de la Junta  també 
són realistes i saben que 
serà una lliga dura i molt 
competitiva, ja que a la 
segona divisió trobem els 
equips més potents de la 
província, i també alguns dels 
més forts de Catalunya.Club Escacs Balaguer

El Balaguer de Basquet va perdre a la 
pista del Sant Nicolau B per 76-65
BÀSQUET>> El sènior mas-
culí del CB Balaguer va sumar 
la 2a derrota de la temporada 
a la pista del Sant Nicolau B, 
per 76-65. Després d’aquesta 
derrota, l’equip es troba en 
5a posició de la taula. D’altra 
banda, l’equip femení, va cau-
re al pavelló poliesportiu de 
Balaguer davant el Cornellà 
per un ajustadíssim 46-48, en 
els darrers segons.

TENNIS TAULA>> En 
el seu 3r encontre de la 
temporada el Balaguer 
Villart Logístic va visitar 
la pista de l’Arteal, de 
Santiago de Composte-
la, on va guanyar amb 
molta solvència per un 
clar 1 a 4. En el primer 
enfrontament Tingting 
Wang no va donar opció 
a Raquel Bonilla, a qui 
va guanyar per 0 a 3. El 
segon partit va enfrontar 
Anna Biscarri amb la nú-
mero 1 de l’equip galleg, 

la hongaresa Edina Toth, 
amb qui va perdre per 3 a 
0. Yan Lan Li, s’imposava 
per 1 a 3 a la romanesa 
Melinda Ciurcui. En el 
dobles la parella balague-
rina Wang/Li s’imposava 
sense problemes a Toth/
Ciurcui,posant el 1 a 4 
final al marcador.
 Les balaguerines es 
situen en la classificació 
en zona de Copa d’Euro-
pa, a l’espera d’enfrontar-
se al Rivas, el proper 27 
d’octubre.

Important victòria del CTT 
Balaguer a la pista de l’Arteal 
de Santiago de Compostela

Tingting Wang

Equip femení del C.B. Balaguer
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Bona progressió dels palistes de
l’Associació Piragüista de Balaguer

NATACIÓ>> Molt bons 
resultats en la primera 
competició de la tempo-
rada  del Club Esportiu 
Natació Balaguer a la 
piscina del CN Lleida.
 En la prova dels 
1500 lliures el primer 
classificat infantil fou 
en Nil Profitós i segon 

en  Pere Barbosa les dos 
marques mínimes per al 
campionat de Catalunya  
i en els 400 estils primera 
posició  d’en Pere (rècord 
del club), segon en Nil 
(també mínimes per al 
de Catalunya), cinquè 
l’Arnau Gràcia i sisè en 
Roger Sanahuja.

Excel·lents  resultats dels 
nedadors balaguerins a Lleida

Joves nedadors del CEN Balaguer

Palistes de l’A. P. B.

 L’Ascens i descens de la 
Mitjana va tancar el passat 
diumenge 30 de setem-
bre la temporada d’aigües 
tranquil·les. L’Associació 
Piragüista de Balaguer hi 
participà amb 10 palistes 
i  demostrà una molt bona 
progressió aconseguint 3 
medalles. 
 En categoria benjamí 
femení la Fàtima Montaribi 
fou 3a i l’Anna Escolà 4a. 
Entre els nois l’Albert 
Marcelino arribà 7è. En 
categoria aleví femení la 
Júlia Ripoll fou la brillant 
vencedora de la cursa i la 
Sara Escolà arribà en 3a 
posició. Els nois alevins 
Lucas Vigna, Nil Ortiz i 
Josep Domingo foren 12è, 
13è i 14è respectivament. 
Per equips els balaguerins 
assoliren la 5a posició.

PIRAGÜISME>> Van quedar cinquès en l’ascens i 
descens de la Mitjana en aigües tranquil·les,
aconseguint un total de tres medalles
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Xerrameca a tot drap
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Q u a s i  p o d r í e m 
assegurar que la vinent 
temporada de teatre serà 
un fracàs, doncs com 
sempre, l’excés d’oferta 
mata el desig. Avui quan 
no és al mati és per la tarda, 
que l’escenari està ocupat. 
Quasi tot el representat és 
comèdia i pura xerrameca. 
Tots els polítics volen un 
paper per dir la seva. No 
caldria dir que a molts els 
interessa aquest xivarri, 
uns hi veuen la possibilitat 
de millorar electoralment la 
seva posició. Per altres el 
demostrar que el proposat 
al seu programa no eren 
paraules buides. I per uns 
pocs, el poder carregar 

Eleccions 25 Novembre al 
Parlament de Catalunya
Grup Municipal d’ICV a l’Ajuntament de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El  t í tol  de l ’art icle 
és  vo lgudament  a ix í : 
eleccions al parlament 
de Catalunya. Tot i que 
sembla una evidència, 
la gent d’Iniciativa per 
Catalunya Verds tenim 
clar que les eleccions 
que es faran tenen com 
a objectiu l’elecció d’un 
parlament que escollirà 
un govern al Parlament 
català. Per què insistim 
en aquesta idea? Doncs 
perquè s’ha estès entre la 
ciutadania la idea de que les 
eleccions són per escollir 
entre independència si o 
independència no, fet que 
és fruit del soroll informatiu 
i de la manipulació que 
s’està exercint des del 
govern de CiU, i dels mitjans 
de comunicació afins, en el 

seu propi benefici.
 Per què s’han avançat 
les eleccions? Gairebé 
sempre que hi  ha un 
avançament electoral és 
perquè afavoreix d’una 
forma o una altra les 
opcions del govern. Algú 
s’imagina eleccions d’aquí 
a dos anys al final de la 
legislatura? La misèria 
econòmica del país i de 
la majoria dels ciutadans i 
les previsions que es fan al 
respecte són tremendes. Un 
objectiu del govern de CiU 
al principi de la legislatura 
era solucionar la crisi.  La 
ciutadania ha comprovat 
que això ha quedat en un no 
res. S’ha desmuntat bona 
part de l’estat del benestar, 
la sanitat, l’educació, els 
serveis públics i s’han 

rebaixat sous i ingressos a 
la majoria de les famílies, 
i a les petites i mitjanes 
empreses. En canvi les 
empreses grans entre 
altres Telefònica, Repsol, 
Gas Natural, i la gran banca 
continuen tenint guanys 
molt sucosos. I les grans 
fortunes continuen gaudint 
del mateix bon tracte fiscal. 
Tot plegat faria augmentar 
les possibilitats d’una 
gran patacada electoral al 
govern.
 Ara, però, aprofitant 
l’esdeveniment de la gran 
manifestació de l’11 de se-
tembre, la falta de cintura 
política dels partits polí-
tics estatals i la seva ne-
gativa a parlar d’un model 
de finançament just per 
Catalunya, i embolcallant-
se en la senyera estelada 
el Sr. Artur Mas convoca 
eleccions per tal d’aconse-
guir una gran majoria que 
li permeti aprofundir en 
les mateixes polítiques de 
desmantellament de l’es-

tat del benestar com ja ens 
ha anunciat. Disfressat tot, 
això sí, amb un referèndum 
pel dret a decidir.
 Des d’Iniciativa per 
Catalunya Verds veiem les 
eleccions com una gran 
oportunitat. Tindrem a les 
nostres mans l’oportunitat 
de manifestar la més enèr-
gica protesta per la forma 
en que els governs neoli-
berals, com el de CiU i el 
del PP,  proven de solucio-
nar la crisi que els bancs i 
alguns polítics han creat. 
Ens fan pagar una crisi 
que nosaltres no hem ge-
nerat. I encara la pagaran 
les generacions que venen 
al darrera. I els culpables 
tan amples i amb les but-
xaques plenes.
 Tindrem l’oportunitat 
de no escollir els repre-
sentants que han governat 
amb la vista posada en una 
minoria influent i podero-
sa, descuidant els sectors 
més febles, aturats, pen-
sionistes, dones, treballa-

contra  e l  s is tema de 
governar de CiU, que és 
el símbol del capitalisme, 
emparant-se en tot el sagrat 
que pugui tenir Sanitat i 
Educació (Herrera dixit). Si 
al final s’obté alguna cosa 
del que Catalunya reclama, 
serà la torna per ells. Sigui 
el que sigui. El seu Paradís 
es va esfondrà i ells encara 
no n’estan convençuts.
 Trobem també a un bon 
senyor, notari diuen que és, 
que a una edat no certament 
per tenir una circulació 
sanguínia massa fluida, es 
pren la llibertat de retirar 
la bandera d’Espanya del 
Parlament. Menys mal que 
algú amb més seny la va fer 

reposar. Un pot pensar que 
la notaria no li rutlla prou 
bé, o pensa guanyar més 
diners amb la seva política, 
aneu a saber?
 En quan als insensats 
no hauriem d’oblidar, aquell 
que amb una filleta molt 
joveneta, va anar a la topada 
per estripar una estelada. 
Tot comèdia bufa per 
encendre els ànims, amb 
uns moments que convé 
tenir-los assossegats.
 Fins el 25 de Novembre, 
n o  c r e c  q u e  s i g u i n 
a c o n s e l l a b l e s  a l t r e s 
postures que mostrar una 
disposició al diàleg, a 
l’acord, a intentar per tots 
els mitjans d’aconseguir 
el que no tenim. Sense 
perdre un didal de fermesa 
però lluny de la desraó 
i de la totxeria de la que 
tan llueixen normalment 
e ls  més  esva lo ta ts  i 

somiatruites.
 Jo estic convençut de 
que la independència està 
encara molt llunyana, però 
el gest del Sr. Mas ha obert 
un procés imparable, però 
avui per avui inabastable 
en la  seva integri tat . 
Per no tenir no tenim ni 
estructures d’Estat, i les 
conseqüències serien uns 
anys  molt llargs de “sang, 
suor i llàgrimes” con deia 
el Sr. Churchill. Com a cap 
de les dues parts interessa, 
s’ha d’arribar a un acord. 
Si CiU té una majoria 
prou significativa i les 
negociacions es fan “mano 
a mano”, molt s’haurà 
guanyat de segur. Si han 
d’intervenir els minoritaris, 
- els imprudents xicarronets 
d’aquesta comèdia que 
veiem cada dia -, serà una 
realitat la trista imatge del 
pobret català emprenyat.

 Quantes vegades ens 
han venut haver aconseguit 
diners del Govern Central 
amb una quantitat mai 
o b t i n g u d a  p e r  C i U . 
Recordeu el Tripartit quan 
ho van dir? On son? Us 
podeu imaginar que el 
Sr. Mas hagués vingut de 
Madrid amb un acord petit 
o gros, el que li haguessin 
dit? D’esquirol cap a dalt de 
segur. Traïdor, venut, ingenu 
i un reguitzell d’adjectius 
cadascun més ofendós 
que l’anterior. Suposo que 
els Sr. Mas sap amb qui 
es juga la partida, però 
tenir massa germans petits 
sempre acaba amb raons, i 
més quan són pretendents 
a tot els mèrits, amb més 
obstinació quan més petits 
són.
-----------------------------------------

dors en precari, gent gran.
 Tindrem l’oportunitat 
de no triar aquells diputats 
sense ètica ni moral que 
volen fer de la vida políti-
ca una forma de servir-se 
a ells mateixos i als seus 
interessos per compte de 
servir a la majoria de la so-
cietat. La política ha de ser 
per servir, i no per servir-
se.
 Tindrem de nou l’opor-
tunitat de poder escollir 
aquells que defensen un 
model de país i un model 
de societat justa, lliure i 
solidària, que no deixa nin-
gú abandonat pel camí.
 Tindrem l’oportunitat 
de fer de Catalunya el país 
que vulguin fer la majoria 
dels catalans. Ens agra-
daria que després de les 
eleccions poguéssim obli-
dar aquella dita pejorativa 
que diu: tenim els polítics 
que ens mereixem. Aprofi-
tem l’oportunitat, ara que 
passa.
------------------------------------------
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On són les despeses amb 
nombres concrets i reals?
Josep Ma Castells Benabarre
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 En la campanya elec-
toral que es va viure a 
Balaguer el Sr. Roigé que 
actualment ostenta el càr-
rec d'alcalde va mostrar-se 
contundent contra les des-
peses generades els dar-
rers anys pels socialistes. 
Vaig tenir la impressió que 
ell no ens enganyaria. No 
l'estic acusant de mentider 
sinó que va dir que la seva 
intenció de quan arribés a 
l'alcaldia explicaria les des-
peses molt detalladament 
per a que el poble sabés 
com es gestiona la ciutat. 
 Li demanaria a l’Il·-
lustríssim Sr. Alcalde de 
Balaguer que de cara a ini-
cis de 2013 faci arribar una 
carta transparent i sense 
colors polítics estampats 
al paper reciclat als Bala-
guerins. 

 El Sr.Roigé té el suport 
de una amplia part de la 
ciutadania que ha decidit 
canviar de vot, degut a la 
llarga durada de la legisla-
tura socialista. 
 Si la ciutadania ha deci-
dit canviar d'alcalde durant 
una legislatura ho trobo bé 
i respectable. 
 A més veig que les co-
ses no van tant malament 
i s'escolta força a la ciuta-
dania i s'està aplicant un 
model de gestió modern, 
auster i "transparent". 
 La transparència no 
és només en els sous dels 
polítics sinó en el que deci-
deix el equip de govern en 
que es gasten els diners, 
ja que festes com Harpia-
Fira Medieval trobo molt 
correcte que es faci ja que 
té una clara intenció de 

 Fa unes setmanes 
que ens van dir que no 
et tornaríem a veure per 
l’hospital i no ens ho 
creiem. Feia molts me-
sos que estaves entre 
nosaltres, que dedica-
ves part del teu temps 
a ajudar als altres, a 
compartir tot el què sa-
bies sense demanar res 
a canvi i alhora, a fer la 
vida més plena i alegre 
als nostres pacients.
Sabem que les malalties 
són proves dures, eta-
pes més curtes o més 
llargues que sovint ens 
toca passar i que en la 

En record a la Mercè
Hospital Jaume d’Urgell de Balaguer
------------------------------------------------------------------------------------------------

major part dels casos es 
superen. Però la teva va ser 
massa ràpida, massa com-
plicada i massa injusta, 
un cop dur que solament 
amb el temps deixarà de 
fer mal.
Des del nostre centre vo-
lem compartir aquest sen-
timent amb la teva família 
i amics, volem recordar-te 
per tot el què feies, però 
sobretot per tot el què 
eres.
En rècord a la Mercè Al-
sina, voluntària de l’Hos-
pital Jaume d’Urgell de 
Balaguer.
----------------------------------------

 Catalunya té dret al seu 
futur. I som ben conscients 
que el futur de Catalunya 
no es pot assegurar dins 
de l’Estat espanyol, sinó 
que cal buscar-lo empre-
nent un camí propi a Euro-
pa. No hem de caure, però, 
en frivolitzar al voltant de 
la independència. La inde-
pendència no és un objec-
tiu en si mateix. La inde-
pendència no és tampoc 
la solució de tots els mals. 
La independència, l’Estat 
propi per a Catalunya, ha 
de ser l’instrument que 
ens permeti construir un 
Estat just i pròsper. Catalu-
nya té prou potencial com 
per no haver de sofrir les 
retallades que sofrim, per 
no haver de patir l’espoli 
fiscal, per no veure frenat 
el desenvolupament eco-

El camí de l’Estat propi
Convergència i JNC Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

nòmic que li correspon. La 
independència és l’única 
manera de fer respectar 
l’ànima de la nostra nació, 
i aquesta no és més que la 
nostra cultura mil·lenària i 
la nostra llengua, el cata-
là.
 Quin és el camí, doncs, 
per assolir l’Estat propi? El 
camí és, sens dubte, el de 
la radicalitat democràtica. 
Per això el president plan-
teja dues etapes on el pro-
tagonisme recaurà ni més 
ni menys que en el conjunt 
del poble català. En primer 
lloc, el dia 25 de novembre 
estem citats a elegir un 
nou Parlament. Podrem es-
collir entre els partits que 
ens limiten el futur a una 
constitució de fa 35 anys 
que ens atenalla o els par-
tits que defensen el nostre 

dret a decidir com a poble. 
En segon lloc, si guanyen 
les forces nacionalistes, 
durant aquesta nova legis-
latura es realitzarà un refe-
rèndum on el poble podrà 
votar lliurement si vol que 
Catalunya sigui una regió 
d’Espanya o un Estat d’Eu-
ropa. És important subrat-
llar que tot el procés, tal i 
com està plantejat, estarà 
presidit per la democràcia 
directa, per la veu del po-
ble. La decisió serà a mans 
de tots els ciutadans de 
Catalunya.
 Hem de ser conscients 
que el procés d’allibera-
ment nacional en cap cas 
pot ser només una façana. 
Li hem de donar contingut. 
Per això insistim en la ne-
cessitat de crear estructu-
res d’estat. En aquest sen-
tit, partim d’una situació 
on no tot està per fer. Tres 
dècades d’autogovern han 
servit per consolidar es-
tructures pròpies com ho 

convertir Balaguer en el 
que es mereix i a més dóna 
a la ciutadania i visitants 
gaudir de la cultura, però 
sense saber els números 
de l’ajuntament no em mu-
llaré gaire.
 L'altre dia em vaig tro-
bar uns senyors enfadats 
que es feia l'Harpia. Potser 
el que volen aquests se-
nyors (que són ciutadans 
del poble) és saber detalla-
dament quina és la gestió 
de despeses i possible-
ment no hi haurien tantes 
queixes si a través del DNI 
electrònic els ciutadans 
poguessin participar en 
consultes populars, mostra 
de transparència i que fo-
menta la participació.
 Demano al PSC de Ba-
laguer, que moderi el seu 
ideari federalista i respec-
ti el que ells diuen que és 
"culturina Balaguerina" i 
insisteixo. Cal dir als ciuta-
dans i ciutadanes de Bala-
guer el que es gasta l'ajun-
tament en cada partida. 
Sinó anem malament!

són les nostres instituci-
ons, la televisió i la ràdio 
nacionals, el sistema cata-
là de salut, el cos de Mos-
sos d’Esquadra, el sistema 
educatiu propi i un llarg et-
cètera. Però caldrà suplir 
mancances en els àmbits 
d’hisenda i de diplomàcia, 
per exemple.  Per tant, hi 
ha molta feina a fer. “Res 
serà fàcil però tot es possi-
ble”, va dir el president.
Arribats en aquest punt 
transcendent de la histò-
ria del país és bo fer-nos 
la pregunta kennediana de 
què podem fer per Catalu-
nya. En aquests moments, 
tot aquell que senti Catalu-
nya com la seva nació té el 
deure moral d’estar al cos-
tat del president. Treballar 
per forjar una gran majo-
ria. Independentment de 
la ideologia o de les prefe-
rències electorals, el país 
ens necessita a tots. Cal 
que ens mobilitzem per 
difondre la idea de l’Estat 

català. Un Estat que, com 
dèiem, ha de ser i serà just 
i pròsper. Un Estat radical-
ment democràtic, perquè 
Catalunya és el bressol de 
la democràcia mundial. 
Un Estat que formarà part 
de la Unió Europea i de 
l’euro, perquè Catalunya 
era Europa quan Espanya 
ni tan sols existia.
 Són moltes les gene-
racions de catalans que, 
al llarg de tres-cents anys, 
han treballat per recuperar 
la llibertat perduda. Al-
guns, com Manuel Carras-
co i Formiguera, ho van pa-
gar amb la vida. Recordem 
i fem nostres les seves 
paraules: “Si ajuntem l’es-
forç de tots, sense por a di-
ficultats i amb la generosi-
tat de tots els sacrificis, no 
haurem de trigar a recollir 
el fruit i veurem sortir per a 
la nostra Pàtria, per a Ca-
talunya, l’alba resplendent 
de la seva independència”. 
Ara ho tenim a les nostres 
mans.

www.revistagroc.com
www.grocdigital.com
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 629 359 238 - 629 993 701
Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

El pavelló Molí de l’Esquerrà acollirà el 
sopar per la llluita contra el càncer

 El proper dissabte dia 
27 d’octubre a dos quarts 
de deu, al pavelló del Molí 
de l’Esquerrà, tindrà lloc 
el sopar de tardor per la 
lluita contra el càncer amb 
un doble objectiu, un de 
conscienciació i l’altre de 
recaptació de diners per a 
la recerca i l’investigació 
d’aquesta malaltia.
 C o n s c i e n c i a c i ó 
en una doble vessant, 
primer en l’homenatge 
als familiars i coneguts 
que desgraciadament no 
ens acompanyen i segon 

part a causa de l’avanç en 
tecnologies dedicades a la 
investigació genètica, s’ha 
aconseguit un salt qualitatiu 
més que esperançador. 
 Però per investigar, 
per prevenir, per curar... 
fan falta molts recursos i 
que no poden assumir les 
aportacions institucionals. 
És per això que des de 
Balaguer i la Noguera es 
vol aportar també el nostre 
granet de sorra organitzant 
aquesta activitat de tardor, 
que preveu una assistència 
de més de 200 persones 
i una recaptació de 5.000 
euros provinents del sopar, 
donacions de particulars i 
l’organització d’un bingo 
amb molts regals lliurats 
per cases comercials de la 
nostra ciutat.

en la vessant de la lluita, 
de la no conformitat, de 
la participació per fer 
possible que a través de 
la investigació, la recerca, 
la prevenció, les cures 
pal · l iat ives. . .  puguem 
superar en un futur aquest 
mal.
 Cada any al món moren 
de càncer a prop de vuit 
milions de persones dels 
dos sexes i contrauen la 
malaltia més de 20 milions 
de persones. Però no tot 
són notícies dolentes. Els 
últims quinze anys, en gran 

Sopar del càncer al pavelló Molí de l’Esquerrà

S’espera l’assistència de més de 200 persones i la 
recaptació d’uns 5.000 euros per tal de contribuir a 
la investigació i recerca d’aquesta malaltia

 Durant la propera 
Festa Major de Balaguer, 
el GER es posa en escena 
al  Teatre Municipal 
amb l’obra “El retaule 
del flautista” de Jordi 
Teixidor, en una adaptació 
lliure de Joan Llovet.
 L’ o b r a  é s  u n a 
comèdia satírico-musical 
sobre el que succeïa a 
la societat durant l’any 
1318, coses que guarden 
un paral·lelisme amb la 
societat actual, posant 
els negocis per sobre de 
les persones.

 Per l’escenari passen 
prop de seixanta actors 
i fins i tot la música 
és en directe, a càrrec 
d’un conjunt de músics 
balaguerins.
 Hi haurà tres oca-
sions per poder gaudir 
d’aquesta obra al Teatre 
Municipal, el dissabte 
dia 3 de novembre a les 
10 de la nit, el diumenge 
dia 4 a les 7 de la tarda 
i el dijous dia 8 a les 10 
de la nit, coincidint amb 
les festes del Sant Crist 
de Balaguer.

Els del GER tornen a actuar al 
Teatre Municipal de Balaguer 
el proper mes de novembre

Teatre Municipal
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Balaguer acull l’acte inaugural del curs
acadèmic amb una xerrada d’Isidre Esteve

 El passat 3 d’octubre va 
tenir lloc a la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament de Bala-
guer, l’acte d’inauguració 
del curs acadèmic 2012-
2013. 
 L’acte va estar presi-
dit pel director general 
de centres públics, Jordi 
Roig, el director dels ser-
veis territorials d’ense-
nyament a Lleida, Miquel 
Àngel Cullerés, i l’alcalde 
de Balaguer, Josep Maria 
Roigé. 
 Així mateix, el pilot de  
motociclisme Isidre Esteve 
va ser l’encarregat d’im-
partir la lliçó inaugural de 
l’acte.Acte inaugural del Curs acadèmic 2012-2013

A l’acte hi van participar un centenar de membres 
dels equips directius dels centres educatius

 El proper dissabte 20 
d’octubre el Centre d’Es-
plai Santa Maria inaugu-
ra el nou curs 2012/2013 
amb les seves activitats. 
 Després de més de 
20 anys d’existència 
d’aquesta entitat, l’equip 
de monitors prepara un 
nou curs per educar en el 
temps de lleure als infants 
de la ciutat de Balaguer. 
L’Esplai Santa Maria es 
caracteritza per la relació 
educativa dels monitors 

amb els infants i per la 
capacitat de promoure 
el creixement dels valors 
d’una manera lúdica. 
Alhora, la seva acció 
complementa l’educació 
que els infants reben de 
les seves famílies i de 
l’escola.
 El centre d’esplai, 
que segueix un projecte 
e d u c a t i u  a m b  u n s 
objectius que es van 
assolint a partir de les 
activitats que es porten 
a terme, compta amb 
un equip de monitors 
titulats que, de manera 
v o l u n t à r i a  i  a m b 
activitats, ofereixen un 
espai on els nens i nenes 
viuen una experiència de 
temps lliure amb sentit i 
treballen per educar.

Aquest cap de setmana,
comença un nou curs del
Centre d’Esplai Santa Maria

Centre d’Esplai Santa Maria

Els interessats en 
participar-hi poden 
trobar la informació 
al web
www.cesantamaria.orgEl juvenil del Club Futbol Balaguer de 

l’any 1987, es reuneix 25 anys després
 El passat 12 d’octubre 
es va reunir, després de 25 
anys, l’equip juvenil del C.F. 
Balaguer que la temporada 
1986-1987, va ser el primer 
equip de base de la ciutat en 
disputar lliga a nivell de tot 
Catalunya contra equips com 
la Damm, el Lleida, l’Hospi-
talet, el Nàstic... i que va fer 
una gran paper mantenint la 
categoria amb una meritòria 
6a posició. El coordinador 
del Futbol Base era Antoni 
Bergadà. «Juvenil» del C.F. Balaguer 1987
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-------------------------------------
ES DONEN classes par-
ticulars d’anglès, en 
nivells d’estudis de pri-
mària i ESO. Interessats 
trucat al: 647185846.
-------------------------------------
MESTRA amb experi-
ència s’ofereix per fer 
classes de repàs i piano. 
Disponibilitat de mati i 
tarda. Raó: 626915777.
-------------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes de conver-
sa d’anglès, per particu-
lars o grups. Raó telèfon: 
650422582.
-------------------------------------
ES DONEN  classes 
particulars de música 
(especialitat piano i llen-
guatge musical). Raó: 
669117026.
-------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------
BALAGUER: lloguer de 
pisos, despatxos i pla-
ces d’aparcament. Raó 
telèfon: 973443800.
-------------------------------------

ES LLOGA pis, 150 m2, 
nou a estrenar, 4 hab., 2 
banys, 2 terrasses, al c/ 
Sant Lluís, amb traster 
i cuina gran. Pàrking 
opcional. Raó telèfon: 
686115752.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda 
de parcel·les aïllades de 
516 m2, a la millor zona 
de Balaguer, al costat 
del Col·legi Mont-roig. 
Raó: 676996765.
-------------------------------------
LLOGUER de locals a 
Bellcaire d’Urgell, 55 m2, 
obra nova. Interessats 
trucar al: 676996765.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem de 
21m2 al c/ St. Pere Màrtir, 
preu 90 e/mes. Aparta-
ments a Camarasa, to-
talment equipats i amb 
vistes al riu. Pàrking al 
c/ Urgell. Raó telèfons: 
973447752-639920281.
-------------------------------------
ES LLOGA pisos i dúplex 
a Bellcaire, d’obra nova. 
Preu molt econòmic. 
Raó: 973450051 (trucar 
de 9 a 13.30 h). 
-------------------------------------

VENDA o LLOGUER de 
pàrkings tancats al c/ 
Jaume Balmes, 11 de 
Balaguer. Raó telèfons: 
629310479-629715431.
-------------------------------------
PISOS A Balaguer, llo-
guer pisos de 3 hab., 
venta ( f inançament 
100%), de 1, 2 i 3 habita-
cions. Raó: 670284619. 
Immobles procedents 
d’actius bancaris.
-------------------------------------
LLOGUER i venda de 
pàrkings al c/ Barcelona, 
número 72 i c/ Sant Jau-
me, número 2. Telèfon: 
676116396.
-------------------------------------
VENTA DE pàrking tancat 
a Balaguer, accés pel c/ 
La Plana, 27 i pel c/ Bar-
celona, 80. Preu: 14.000 
€. Raó: 679606061.
-------------------------------------
ES VEN terreny urbà 
de 800 m2, amb tots 
els serveis a Fontde-
pou (Àger). Zona molt 
tranquil·la. Preu a con-
venir. Ideal per a 2a 
residència. Molt bon 
preu. Raó: 646268186.
-------------------------------------

ES LLOGA casa a Os de 
Balaguer, per vacances i 
caps de setmana. Total-
ment equipada. Molta 
llum. Capacitat per 12 
pax. Tel: 687750253.
-------------------------------------
VENC local a Balaguer, 
cèntric, 100 m2. Baratís-
sim. Abstenir-se curio-
sos. Raó: 696609456.
-------------------------------------

 
MOTOR
-------------------------------------
VENC Volkswagen Trans-
porter, en bon estat. Per 
3.000 euros, preu únic. 
Raó: 670776497.
-------------------------------------
OPORTUNIDAD, Renault 
Escenic Dynamique Ener-
gy DCI 130 SS, pack con-
fort. Matriculado febrero 
‘12. Nueva tecnologia Star 
Stop. Navegador. Con 
10.000 km. Solamente 
estrenado. Guardado en 
garaje. Garantia. Precio 
inmejorable. Con cam-
bio de titular incluido. 
Precio: 17.800 €. Razón: 
661245573.
-------------------------------------

ES VEN Peugeot 206 
HDI comercial.  Any 
2002. Econòmic. Raó: 
973447705.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
LEÑAS MORENO, se 
vende leña de encina, 
almendro, olivo y roble. 
Razón: 622779668.
-------------------------------------
VENC taules i  cadi-
res de menjador. Raó: 
973420029.
-------------------------------------
COMPRO monedes, se-
gells d’Espanya, bitllets 
antics, postals, fotos, 
llibres, publicacions, cò-
mics, cromos, llibres de 
Festa Major i Fira Bala-
guer, Grocs (100 primers). 
Qualsevol cosa de Bala-
guer. Raó: 676803205.
-------------------------------------
VENDO placas solares 
con todos los accesorios 
para una casa particu-
lar o almacén. Vendo 
nevera butano. Razón: 
973446220.
-------------------------------------

Xerrada - Col·loqui



23<<S E R V E I S

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              feiners
07.55                                “                                                diari
19.55                                “                                                diari
19.00                UAB BELLATERRA    diumenges lectius
06.10                         TÀRREGA                                 feiners
07.10                                 “                                           feiners
07.50                                 “                   de dill. a div. feiners
12.00                                 “                                           feiners
15.00                                 “                                           feiners 
19.30 “                                            feiners
07.10                          LLEIDA              de dill. a div. feiners
07.40                                 “                                                diari
07.45                                 “                                           feiners
07.48                                 “                                           feiners
07.55                                 “                        dim, dime, diven.
08.00                                 “                             dill., dij., diven.
09.15                                 “                                           feiners
10.45                                 “                                     diumenge
10.50                                “                    de dill. a div. feiners
12.00                                “                    de dill. a div. feiners
13.10                                “                    de dill. a div. feiners
13.30                                “                    de dill. a div. feiners
14.45                                “                    de dill. a div. feiners
15.15                                “                    de dill. a div. feiners
15.18 “                    de dill. a div. feiners
17.51         “                                                 diari
18.05  “                                                 diari
19.10 “                     de dill. a div. feiners
19.21     “                                      diumenge
09.50 SEU D’URGELL                                 diari
16.35    “                                                 diari
09.50 PUIGCERDÀ                                    diari
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.50 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. feiners
16.35 “                                                  diari
19.10 “                      de dill. a div. feiners

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.50   PONTS            de dill. a div. feiners
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU               diumenge
17.22  “                                                diari
20.07  “                                                diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             feiners
19.47 “                                  de dill. a div.
07.00 ÀGER                                      feiners
13.37 “                                      diumenge
14.00 “                              dime., div., dis.
17.00 “                              dill., dima., dij.
17.22 “                                                 diari
20.07 “                                                 diari
21.21 “                                   de dill. a div.
11.05 LES                                             diari
18.05  “                                                 diari
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
15.15 “                     de dill. a div. feiners
12.45 “                                        dissabtes
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dill. a div. feiners
07.45 de dill. a div. feiners
09.10 feiners
09.15 diari
10.00 de dill. a div. feiners
11.00 feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 diari
16.35 diari
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35                                                      de dill. a div. feiners 

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30 
14.16  14.46
18.10 18.39
21.05  21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39  11.00

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10  09.39
17.30 17.59
20.30 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 14.16

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
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

DEMANI’NS PRESSUPOST
al tel.: 687 509 546

De les 8 de la tarda del 22 d’octubre                a les 8 de la tarda del 25 d’octubre               CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 25 d’octubre a les 8 de la tarda de l’1 de novembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 de novembre a les 8 de la tarda del 8 de novembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ES VEN
Peugeot 206 HDi

comercial. Any 2002
Econòmic.

Raó: 973 447 705

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL              973 450408
A MEDICS                                          973 447513
CENT. MEDIC RECONX.                973 448113
CREU ROJA                                      973 445796
RENFE                                                 973 445503
ALSINA GRAELLS                           902 422242
TAXIS PÚBLICS                               973 445022
CORREUS                                         973 445826
JUTJAT N.1                973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2                973 451162 / 973 451287
JUTJAT N.3                                       973 035900
SALA DE PROCURADORS         973 451177
DESPATX PARROQUIAL              973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.             973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP          973 445786
                629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN                      973 446259
------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                 973 586005
DISPENSARI MÈDIC                       973586249
------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                 973 420009
------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                 973 428007
------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                 973 459005
------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                 973 446099
------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                           973 445018
------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                 973 424005
CASA DEL METGE                          973 424058
------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                 973 454004
------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                 973 180205
------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                 973 430005
METGE                                                973 430107
------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 438004
METGE                                                973 438003
A.T.S.                                                    973 438062
RESIDÈNCIA                                    973 438169
------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                           973 420003
------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC                                    973 454002
------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                           973 454003
------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT         973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE                          973 180213
------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 432008
CASA DEL METGE                          973 432055
------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                           973 454019
------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 
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