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 Lluny queden aquelles imatges d’aglomeracions 
davant les portes dels grans magatzems el primer dia de 
les rebaixes d’hivern de fa uns quants anys. El dilluns dia 7 
de gener, primer dia oficial de rebaixes, desenes de clients 
esperaven a les portes dels principals grans magatzems 
de les grans ciutats, sense cues ni presses per entrar. 
 Un fet que posa de manifest que els ànims dels 
compradors no estan en el seu millor moment i que aquesta 
temporada es preveu feixuga per als comerciants. 
 El dia 7 de gener, just l’endemà de la festivitat de 
Reis, comença la temporada de rebaixes d’hivern. Una 
tradicional mesura aplicada pel sector comercial que 
suposa una autèntica temptació per a les economies 
domèstiques quan tot just s’acaba de deixar enrere una 
època de forta despesa familiar per les vacances de 
Nadal. 
 Enguany la temporada de rebaixes es presenta com 
una autèntica incògnita per al sector comercial, però 
es confia que els atractius preus que es troben aquests 
dies (sobretot al sector de la roba) animin els clients a 
fer la compra que ha faltat durant l’època nadalenca. Els 
descomptes aniran des del 30% fins al 70% en la major part 
dels comerços, d’unes rebaixes, que a Catalunya duraran 
fins el proper 6 de març.
 Cada català es gastarà entre 90 i 100 euros en aquestes 
rebaixes, segons les previsions, uns 10 euros menys que 
l’any passat. Aquesta nova caiguda de la facturació cau 
com una llosa sobre un sector que ja ha patit la pitjor 
campanya de Nadal de la crisi, i que confia a remuntar 
amb els descomptes.

De rebaixes!!

 No crec ser l’únic que té 
dificultats per desxifrar allò 
escrit en algun apartat de 
l’agenda que edita l’Ajun-
tament de Balaguer. Sem-
blantment va ocórrer amb 
la felicitació  nadalenca pu-
blicada per l’Ajuntament en 
el darrer número d’aquesta 

revista. Vull pensar  que la 
causa de les dificultats de 
lectura és per qüestions de 
disseny (color, contrast, etc.). 
Si fos per altres motius, crec 
que no tindria sentit. Però si 
una cosa no té cap sentit, 
és que en l’agenda d’aquest 
gener 2013 s’escrigui, enca-
ra, la paraula majestat amb 
ge. Tant fa que sigui d’orient 
o d’occident, borbònica o 
d’una altra dinastia, o que 
qui la utilitza sigui monàr-

quic o republicà. En català, 
aquest mot, sempre, porta 
una jota. M’estranya que 
amb tants càrrecs, asses-
sors i tècnics municipals 
com tenim, i amb els sous 
corresponents, es puguin 
cometre, avui, errades com 
aquesta. Algú pot creure 
que  “magestat” s’ha  d’es-
criure amb ge, perquè go-
vern també en porta?  És la 
monarquia l’única forma de 
governar?
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 El proper dijous 17 de 
gener, la ciutat de Bala-
guer acollirà una nova 
edició de la tradicional 
festa de Sant Antoni orga-
nitzada per la Confraria de 
Sant Antoni.
 A partir de les 7 del 
matí hi haurà el Repic de 
Campanes per anunciar 
la festa i a les 8 es farà 
la benedicció del panets 
de Sant Antoni, seguida 
d’una missa a l’altar del 
Sant a l’església de Sant 
Josep.
 Després de la Missa 
a les 11 del matí i de la 
venda dels panets beneits, 

començarà la popular 
Festa dels Tres Tombs a la 
Plaça del Mercadal.
 En primer lloc, seran 
b e n e ï t s  e l s  a n i m a l s 
domèstics i de companyia, 
tot seguit passaran a la 
benedicció les carrosses 
participants als tres tombs 
i per últim els tractors i 
maquinària. 

Festa dels Tres Tombs

 Al tercer tomb de les 
carrosses es lliuraran els 
trofeus i premis, a les 
millors carrosses. El primer 
premi s’endurà 300 euros i 
trofeu; el segon premi 210 
euros i trofeu i el tercer 
premi està valorat en 150 
euros i trofeu. La resta 
de carrosses participants 
reben un total de 80 euros 
i trofeu.
 L’acte serà presidit per 
les autoritats municipals 
i comarcals, i s’acabarà 
amb un dinar de tots els 
participants al pavelló del 
Molí de l’Esquerrà.
 En acabar-se el dinar 
hi haurà una sessió de 
ball organitzada per la 
Confraria de Sant Antoni 
Abat.
 El dissabte 26 de gener 
es farà el sopar en la Nit 
de cloenda de la Festa, al 
Restaurant del Santuari.

Tres Tombs de Sant Antoni

El dia 17 de gener,
organitzada per la
Confraria de Sant Antoni 
Abat de Balaguer, a la 
Plaça del Mercadal

 L ’ A g è n c i a  d e 
l’Habitatge de Catalunya i 
l’ajuntament de Balaguer 
va lliurar el passat 20 de 
desembre les claus de 
dotze pisos de la promoció 
de La Reguereta, situada 
al centre històric de la 
capital de la Noguera. 
 La directora dels 
serveis territorials de 
Territori i Sostenibilitat 
a Lleida, Dolors Tella; el 
subdirector general de 
Promoció de l’Habitatge 
Protegit, Antoni Teignier; 
l’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, i la 
regidora de Serveis a 
les Persones, Rosana 
Montané, van donar les 
claus als primers inquilins 
d’aquest l’edifici.
 El lliurament de claus 

es va fer després que 
s’executés la connexió 
de les aigües brutes de 
l’edifici a la xarxa de 
clavegueram municipal, 
obra pendent des que 
es va construir l’edifici, 
fa més de dos anys. 
Així mateix, l’alcalde va 
avançar als adjudicataris 
q u e  p r o p e r a m e n t 
començaran les obres de 
millora urbana de l’entorn 
de l’edifici, on hi ha l’antic 
safareig de la Reguereta.

Lliuren les claus dels primers 
pisos de protecció de la
promoció de la Reguereta

Acte de lliurament de les claus

Properament
començaran les obres 
de millora urbana de 
l’entorn de l’edifici a 
la vora del safareig

El proper dijous 17, es celebrarà una 
nova edició de la Festa dels Tres Tombs
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Els Reis Mags d’Orient van ser rebuts 
a Balaguer per centenars de persones

 El passat 4 de gener, 
el pavelló poliesportiu 
d’Inpacsa va acollir el 
lliurament de premis 
del Concurs de dibuix 
de Nadal, en el que hi 
han participat centenar 
d’alumnes dels diferents 
centres educatius de la 

ciutat, des de primer de 
primària fins a segon de 
secundària.
 L’Alcalde Josep Maria 
Roigé va presidir l’acte, 
acompanyat de diferents 
regidors i dels represen-
tants del Servei Educatiu 
de la Noguera.

Lliurament dels premis del 
Concurs de Dibuix de Nadal

Foto dels guanyadors

Els Reis a Balaguer

 El passat dissabte al 
vespre, el Passeig de l’Esta-
ció i la Plaça del Mercadal 
de Balaguer van omplir-se 
de gom a gom amb milers 
de persones que donaren la 
benvinguda a Ses Mages-
tats els Reis Mags d’Orient, 
que van arribar a la capital 
de la Noguera, amb tren.
 A l’estació els espe-
raven tres magnífiques 
carrosses per desplaçar-los 
cap a l’escenari instal·lat 
a la Plaça del Mercadal. 
Un cop allí, els Reis van 
dirigir-se als nens i nenes 
de la ciutat i als seus pares, 
abans de recollir el miler de 
cartes amb les demandes 
dels més petits.
 Un cop acabada la re-
cepció de la Plaça, els Reis 
van iniciar la feixuga feina 
del repartiment de regals.

La Cavalcada va sortir de l’estació de trens i va 
arribar fins a la Plaça del Mercadal amb tres
magnífiques carrosses

B A L A G U E R
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Els més joves de Balaguer han
gaudit del parc de Nadal a Reis

 Balaguer ha obert des 
del 27 de desembre fins 
al 4 de gener, el Parc de 
Nadal a Reis, un espai on 
els més petits han pogut 
gaudir de desenes d’activi-

lat al pavelló d’Inpacsa. 
El regidor de Cultura i En-
senyament, Miquel Aige, 
va explicar que, a banda 
de jugar a les atraccions 
i altres jocs del parc, cada 
dia s’han fet tallers d’arts 
plàstiques, com ara de 
papiroflèxia o de titelles; 
d’alimentació saludable, 
emmarcats en el programa 
Thao, i contacontes. “Volem 
donar una vessant pedagò-
gica al Parc de Nadal, per 
tal que, a banda de passar-
s’ho bé, els petits puguin 
aprendre a menjar bé, a 
navegar per internet d’una 
forma segura i a estimular 
la seva imaginació amb els 
tallers de manualitats”, va 
dir. 
 Les activitats estaven 
pensades per a infants de 
0 a 14 anys, classificades 
oer zones i a part, també 
tenia una cafeteria per als 
pares i acompanyants dels 
infants.

tats lúdiques, però també 
de tallers didàctics sobre 
alimentació saludable i 
protecció de dades, entre 
altres.
 El parc va estar instal-

Parc de Nadal 

Centenars de nens i nenes de la ciutat han pogut 
gaudir del parc de Nadal a Reis, durant les seves 
vacances nadalenques

 L’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades 
va instal·lar un estand 
al parc de Nadal a Reis 
2012-2013, on els infants 
a partir de 5 anys han 
pogut aprendre, tot ju-
gant, què són les dades 
personals, com construir 
contrasenyes segures i 
què han de fer a la xarxa 
per navegar de manera 
segura i responsable.
 Les noves tecnologies 
avancen a un r i tme 
accelerat i és essencial 
formar els nens i joves en 
la cultura de la protecció 
de dades personals 
perquè sàpiguin com 
actuar davant possibles 
situacions de risc i puguin 
explotar amb seguretat 
totes les potencialitats 

que els ofereix la xarxa.
 A  m é s ,  t o t s  e l s 
infants que van visitar 
l ’ e s t a n d  v a n  r e b r e 
una guia de menors a 
internet, dissenyada per 
fer arribar una sèrie de 
recomanacions i hàbits 
saludables davant  la 
tecnologia. Es tracta 
d’una guia útil tant per 
a pares com per a nens, 
per saber quins són els 
passos per protegir les 
dades en el món virtual.

Taller de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades al Parc 
infantil de Nadal a Reis

Tallers al parc de Nadal a Reis

Van explicar als més 
joves els perills de 
les xarxes i de quina 
manera poden actuar 
segurs

Parc de Nadal
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Aprobada la modificació de millora
urbana de l’entorn del Xalet Gramunt

 Agents dels Mossos 
d’Esquadra i la Guàrdia 
Urbana han realitzat les 
patrulles conjuntes pels 
eixos comercials de Ba-
laguer per tal d’evitar 
furts, robatoris en esta-
bliments comercials i 
estrebades a vianants i 
clients durant les vacan-

ces nadalenques.
 L’actuació s’emmar-
ca dins del Programa 
Operatiu Estacional Grè-
vol, que des de fa sis 
anys es posar en marxa 
a la ciutat coincidint 
amb les festes de Nadal 
i l’augment de l’activitat 
comercial.

Mossos i Guàrdia Urbana han 
patrullat conjuntament

Mossos i Guàrdia urbana patrullant junts

Xalet Gramunt

 El ple de l’ajuntament de 
Balaguer va aprovar a finals 
de desembre la moció en 
defensa del model d’escola 
catalana. La proposta re-
butja l’esborrany de la Llei 
Orgànica de Millora de la 
Qualitat Educativa (LOCME) 
que prepara el ministeri 
d’Educació i dóna suport a la 
Generalitat en totes les actu-
acions que dugui a terme en 
defensa del català i el model 
lingüístic actual.
 Cal destacar  també 
l’aprovació inicial de la mo-
dificació de les normes sub-
sidiàries i del pla de millora 
urbana en l’àmbit del Xalet 
Gramunt, propostes que van 
tirar endavant amb els vots 
favorables de CiU (7) i PP 
(1), mentre que ERC (2) es 
va abstenir i el PSC (6) i ICV 
(1) hi van votar en contra.

En el mateix Ple, també es va aprovar la moció en 
defensa de l’actual model d’escola catalana i en 
contra del esborrany de la llei LOCME
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L’Ajuntament cedeix part dels terrenys 
d’Inpacsa per construir el nou Hospital

 L’alcalde de Balaguer, i 
l’administrador del Centre 
Sociosanitari de Balaguer 
SL, Pere Alonso, han signat 
el contracte de cessió dels 
terrenys municipals per a la 
construcció d’un nou centre 
sociosanitari. La previsió 
és que les obres comencin 
el proper mes d’abril i que 
estiguin acabades el 31 de 
març de 2014. La cessió dels 
terrenys es fa per un període 
de 35 anys, transcorregut 
aquest temps, el solar, de 3.900 
metres quadrats, i l’edifici 
retornaran a l’ajuntament. El 
nou centre s’edificarà en els 
terrenys d’Inpacsa, tocant al 
carrer Urgell.Signatura de la cessió de terrenys

Ajuntament i Creu Roja, renoven el 
conveni de col·laboració pel 2013
 L’Ajuntament de Ba-
laguer ha refermat la col-
laboració amb la Creu Roja a 
través de la signatura de tres 
convenis, que permetran 
seguir amb l’activitat que 
l’entitat està duent a terme 
a la capital de la Noguera.
 Entre altres coses, 
s’estableix la col·laboració 
per al funcionament del 
centre de mediació social 
ubicat al carrer Pintor Borràs. 
L’ajuntament es compromet 
a contribuir al manteniment 
del centre a canvi que 
Creu Roja s’encarregui 
del funcionament, tot 
r e a l i t z a n t  a c t i v i t a t s 
socioeducatives estables 
per a la integració d’infants 

Les obres s’iniciaran el mes d’abril de 2013, i està 
previst que s’acabin a finals de març del 2014

 L’ajuntament va lliurar 
el passat 27 de desembre, 
els diplomes acreditatius 
a 264 persones que van 
participar als programes 
formatius de la Casa 
d’Oficis, Frida i Forma’t.
 Aquests tres progra-
mes, inclosos dins del 
projecte Treball als Barris 
2011, estan destinats a 

la formació de persones 
aturades, prioritzant els 
col·lectius amb més risc 
d’exclusió social.
 Aquest any els cur-
sos impartits, han estat 
d’auxiliar d’assistència 
social, cuina, atenció a 
les persones, perruque-
ria i estètica, comerç i 
mecànica, una formació 
que ha constat d’una part 
teòrica i una part pràcti-
ca realitzada a empreses 
de la ciutat.
 Destacar que unes 
50 persones han trobat 
feina mentre participa-
ven en algun d’aquests 
cursos.

264 persones amb risc
d’exclusió social, beneficiants 
de programes formatius

Lliurament de diplomes

El passat 27 de
desembre es va fer el 
lliurament dels
diplomes als
participants

Signatura del conveni

en risc d’exclusió social. 
Així mateix, es contempla 
la col·laboració municipal 
en la continuïtat d’aquells 
projectes que beneficiïn a 
infants, joves, immigrants o 

persones grans. Per la seva 
banda, Creu Roja seguirà 
desenvolupant tasques 
de serveis preventius i 
emergències als actes que 
es facin a la ciutat.
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El COU ha realitzat la preestrena dels 
dos nous espectacles del planetari

 El Consell Comarcal 
de la Noguera assumeix 
des de principis d’any, 
la gestió del Centre 
d’Observació de l’Univers 
del Montsec (COU), que 
fins ara ha anat a càrrec 
del Consorci del Montsec. 
El delegat del Govern 

en funcions a Lleida i 
vicepresident primer del 
Consorci del Montsec, 
Ramon Farré i el president 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, Pere Prat, van 
signar  l’acord pel qual 
es traspassa la gestió de 
l’equipament.

El Consell Comarcal assumeix 
la gestió del COU d’Àger

Signatura del conveni

COU d’Àger

 Des del 21 de desembre 
fins al 4 de gener s’ha cele-
brat la temporada de Nadal 
al Centre d’Observació de 
l’Univers. El públic ha po-
gut gaudir de la preestrena 
dels dos nous espectacles 
de planetari de la propera 
temporada 2013. Es tracta 
dels espectacles: L’Univers 
d’Escher i Dawn of Space 
Age (L’Inici de l’Era Espa-
cial).
 Aquest darrer és una 
superproducció de la 
companyia Mirage3D que 
compta amb nombrosos 
premis en els festivals de 
cinema immersiu d’arreu 
del món. S’ha projectat en 
les sessions nocturnes del 
COU, acompanyat d’unes 
imatges espectaculars de 
l’espai des dels seus inicis 
fins als nostres dies.

L’Univers d’Escher i Dawn of Space Age (L’Inici de 
l’Era Espacial) s’han pogut veure durant la
temporada de Nadal al Centre d’Observació
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Dotze veines de Tartareu han participat 
al curs de Patchwork 

 Un any més, l’Associa-
ció de dones del patronat 
de Sant Miquel de Tartareu 
ha organitzat un curs de 
manualitats «Labors de 
Patchwork».
 Al curset, que ha estat 
impartit a càrrec de la 
professora Maria Teresa 
Fontova, hi ha assistit 
una dotzena de persones 
del municipi. El curs de 
labors de patchwork ha 
t ingut una durada de 
dos mesos (novembre i 
desembre) i després de 
l’èxit aconseguit entre les 
persones assistents ja 
s’està plantejant de tornar-
lo a fer properament.Curs de Patchwork a Tartareu

Montgai demana als Reis l’arranjament de 
la Plaça Prat de la Riba per aquest any
 Montgai ha recuperat la 
clau d’entrada al poble, que 
feia anys s’havia perdut 
i s’ha trobat excavant al 
centre històric. Així ho 
va explicar l’alcalde de 
Montgai, Jaume Gilabert 
la passada nit de Reis. 
Així mateix, Gilabert va 
demanar als Reis Mags 
que arreglin la plaça Prat 
de la  Riba aquest any o el 
proper. La cavalcada dels 
Reis Mags va ser seguida 
per més de 300 persones.

L’organització ja pensa en organitzar-ne un altre 
després de l’èxit del curs de manualitats

 El 16 de desembre de 
2012 es celebrà l’anual 
Concert de Nadal de 
l’Agrupació Artística 
Rondalla d’Algerri i el 
Cor Interparroquial d’Al-
gerri i Castelló de Farfa-
nya. Es manté la voluntat 
d’aproximar la música 
tradicional d’aquestes 
dates a un públic cada 
cop més interessat i abo-
cat a les actuacions de la 
Rondalla d’Algerri. Fruit 
d’aquest interès, s’han 

sumat nous musics a la 
Rondalla i l’Ajuntament 
d’Algerri cedeix la Sala 
de Lectura pels assajos 
setmanals. 
 El Concert comptà 
amb la grata participació 
d’estudiants de música 
d’Algerri, Martí Plensa 
amb el violí, Blai Plensa 
amb la trompeta, Maria 
Borràs al piano, i Aleix 
Viola al piano. L’acte 
agrupà 157 persones al 
Local Social d’Algerri, els 
quals pogueren dipositar 
el seu donatiu solidari per 
la Marató de TV3. 
 L’Agrupació Artística 
Rondalla també va actuar 
el 24 de desembre a la 
parròquia de Nostra 
Senyora de la Purificació 
d’Algerri.

L’Agrupació Artística
Rondalla fa dues actuacions a 
Algerri durant les festes

Agrupació Artística Rondalla a Algerri

Van oferir el concert 
de Nadal, el passat 16 
de desembre, i
actuaren a la
parròquia el dia 24

Els Reis Mags a Montgai
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 ‘Nadales’ és la darrera 
proposta de la Cobla 
Sant Jordi on versiona 
les nadales de tota la 
vida acompanyats per la 
cantant Carme Canela.
 Balaguer va acollir 
aquest diumenge 6 de 
gener, l’única actuació 
de la gira a les Terres de 
Ponent. 
 La Cobla Sant Jordi 
ens té acostumats a 
propostes innovadores. 
Els hem vist a ritme de 
blues al darrer disc de 
la Marató acompanyant 
la Big Mama, fusionant 
flamenc i cobla amb Niño 
Josele, o acompanyant 
un cantautor pop amb el 
solsoní Roger Mas. 
 El darrer projecte 
d’aquests innovadors 

La Cobla Sant Jordi i Carme 
Canela van oferir les seves 
“nadales” al Teatre

Cobla Sant Jordi i Carme Canela

Aquest ha estat l’únic 
concert a les Terres 
de Ponent, de la Gira 
de presentació de la 
proposta musical

músics es diu ‘Nadales’, 
i consisteix en actualitzar 
t e m e s  n a d a l e n c s 
acompanyats de percusió 
i amb una de les veus 
més internacionals 
del panorama jazzístic 
català, la Carme Canela. 
La gira que està fent la 
Sant Jordi amb aquest 
espectacle ha arribat ja al 
final, amb un únic concert 
a les Terres de Ponent. El 
que van fer el passat 
diumenge 6 de gener, al 
Teatre Municipal.

Balaguer celebrarà la Festa del
Carnestoltes el dissabte 16 de febrer

 La regidoria de Festes 
d e  l ’ a j u n t a m e n t  d e 
Balaguer ja està treballant 
en la organització de la 
propera festa, la més boja 
i trepidant, la festa del 
Carnestoltes que enguany 
tindrà lloc el dissabte dia 
16 de febrer, una setmana 
més tard del que tocaria, 
Com l’any passat, per tal de 
reduir de nou la despesa al 
màxim i intentar que sigui 
multitudinària, com ho 
va ser la passada edició, 
ja que també hi varen 
participar carrosses d’altres 

 També s’augmentaran 
els tres premis de les 
carrosses i es mantindran 
els premis en metàl·lic del 
concurs de disfresses que 
tindrà lloc al ball de nit, que 
es celebrarà al pavelló del 
Molí de l’Esquerrà, i serà 
amenitzat per la coneguda 
i prestigiosa Orquestra de 
la Tribu de Santi Arisa. 
 Desprès de l’èxit de 
l’any passat es tornarà a 
repetir la rua nocturna que 
sortirà des de la plaça del 
Mercadal a les onze de la 
nit i que acabarà al pavelló 
del Molí de l’Esquerrà on 
s’iniciarà el gran ball de 
nit amb la presència del 
Rei Carnestoltes i es farà 
entrega dels premis de 
disfresses.

poblacions properes. 
 L a  i n t e n c i ó  d e  l a 
regidoria de festes de 
l’Ajuntament de Balaguer  
és continuar promocionant 
la rua de la tarda en la qual hi 
pot participar tothom, petits 
i grans, amb la confecció 
de carrosses i comparses, 
de més de 12 persones, 
que es subvencionaran 
però s’hauran d’inscriure 
prèviament a les oficines 
de l’Impic, a la web: www.
balaguer.cat o al telèfon 
973 446 606, abans del dia 
12 de febrer. 

Carnestoltes a Balaguer

Una rua a la tarda des del Passeig fins a la Plaça i 
una de nocturna des de la Plaça fins al pavelló del 
Molí de l’Esquerrà, eixos de la Festa de Carnaval
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Sebastian somnia en 
ésser un nen com els 
altres, en poder córrer 
veloç pel camp de futbol, 
xutar la pilota i marcar un 
gol. Però el seu cor té un 
defecte de naixement i els 
seus desitjos no poden 
acomplir-se.
 M a l g r a t  a i x ò , 
Sebastian ha trobat el 
seu lloc al món gràcies a 
la seva peculiar àvia Lola 
i a l’amor que aquesta 
sent per la cuina. Junts 
prepararan exquisits i 
exòtics plats de Puerto 
Rico, el país natal de l’àvia 
Lola.
 La complicitat entre 
tots dos creix i, ben aviat, es 
converteix en un fort vincle 
que aconseguirà unir una 
família desestructurada. 
La abuela Lola és una 
història que emociona.

La berlina de Prim
Autor: Ian Gibson
Gènere: Novel·la 
històrica

 Aquesta novel· la, 
ens trasllada als anys 
de la Primera República 
i ens submergeix en una 
intriga trepidant poblada 
de personatges reals com 
Antonio Maria de Orléans, 
duc de Montpensier, o 
el naturalista Antonio 
Machado Núñez.  E l 
protagonista principal 
de és Patrick Boyd, un 
periodista londinenc 
n a s c u t  a  G i b r a l t a r 
que decideix viatjar 
a  E s p a n y a  p e r  t a l 
d’esclarir l’assassinat 
del general Prim. Boyd 
viatjarà a Sevilla, Madrid 
o Hendaya seguint la 
pista de diversos homes 
s o s p i t o s o s  d ’ h a v e r 
participat en el crim. 
Amb una ambientació 
històrica impecable de 
l’Espanya de 1873.

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

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

La abuela Lola
Autor: Cecilia Samartin
Gènere: Novel·la

 A t e n c i ó ,  j o v e s 
exploradors! Embarqueu-
vos en un fascinant 
viatge d’exploració per 
tot el planeta, uniu-vos a 
l’aventura i us convidem 
a: navegar pels grans 
oceans del món, explorar 
d’est a oest els diversos 
paisatges del planeta, 
conèixer com són i com 
viuen altres pobles del 
m ó n,  c o n t e m p l a r  l a 
sorprenent fauna del 
nostre planeta i descobrir 
les noves tecnologies 
sostenibles.
 És un atles del segle 
XXI, ja que explica com 
s’interconnecten les zones 
de la Terra i examina 
les idees i les iniciatives 
que ajuden a configurar 
u n  f u t u r  s o s t e n i b l e 
entre tantes cultures i 
comunitats diferents.

Atles del món
Autor: Nick Crane
Gènere: Juvenil

NOTA D’AGRAÏMENT: L’Associació Cultural Grup d’Art 4, 
es congratula que amb el suport de persones, institucions i 
comerços hagi estat  possible la celebració del proppassat 9 
de desembre del 2012, el Concert de Cant Líric dels guanya-
dors del VI Concurs Germans Pla, concert que constitueix un 
acte cultural de primer nivell, i vol manifestar el seu agraïment 
a l’Ajuntament de Balaguer, IEI - Diputació de Lleida sense 

l’impuls dels quals no hagués estat possible, així com la col·laboració de les se-
güents persones i comerços: Rosa Ma Sauret, Srs. Portella, Magda Margine-
da, Tallers Adolfo, Idiomes Figueres, Tintoreria Salas, Vivers Pla, Joieria Joima, 
Vidres Vipla, Gestoria Assessoria Teixidó, Cal Busquets, Queviures Porté, l’Ast 
Major, Bodegues Garcés, Clínica Dental Balaguer, Il·luminació i Electrodomèstics 
Fornés, Ceràmica Farreny, Hotel Balaguer i Podologia Busquets.

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

Indesinenter

Amorosint l’ambient,
creixen afuats, prims i estilitzats,
vailets i jovenetes, els xicots i les xicotes,
púbers i adolescents, amb una llesta embranzida, 
tan valenta com el vent, que de debò m’enamora.
I malgrat els esgarips, de la molta gent torbada,
de seguit li planten cara al pessimisme establert, 
i tan de bo, valga’m Déu!, que la fi
-diuen- d’una era, els visionaris i els maies,
tan de bo l’abastin ells, i n’iniciïn una altra,
més grata que el temps  present.
Mentrestant, ens xucla la corrupció 
de fastuoses consignes, -pregó dels savis de torn-
que es blinden ben gras el sou, no fos cas
que amb l’enrenou, un dia passessint gana.
Foteu-li fort jovenalla! que aquella gent del davant,
ja tenen el búnquer fet, i si empareden l’entrada,
la malícia i la desgana, afonaran més el pou,
el pou wert ja perforat, on germina la ignorància,
que és font de pors i parats d’avinguda exagerada.
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El Teatre programa per l’hivern “Far 
West”, “Enchanté” i “El nom”

 El Teatre Municipal 
de Balaguer presenta 
d ins  de  l ’ abonament 
del Cicle d’Hivern de la 
16a temporada de teatre 
professional, 3 propostes 
d’estils ben diferents. 
 El diumenge 20 de gener 
a les 19 h la companyia 
Yllana presentarà el seu 
darrer espectacle de teatre 
gestual, «Far West». La 
companyia Yllana amb 
aquesta obra, vol fer un 
homenatge al món de 
les pel·lícules de l’oest, 
presentant uns antiherois 
que s’endinsen en un món 
salvatge i sense llei.
 El diumenge 3 de febrer 
a les 19 h Las Divinas 
presentaran un cabaret 
explosiu amb música i veu 
en directe, «Enchanté». 
Amb aquest espectacle les 

Obra “Enchanté”

El Cicle d’hivern del Teatre Municipal obrirà les
seves portes el proper diumenge 20 de gener amb la 
representació de l’obra “Far West” de la Cia Yllana

tres actrius, Carla Móra, 
Irene Ruiz i Marta Móra, 
estaran acompanyades per 
dos músics i s’endinsaran 
en la música europea de 
començaments del segle 
XX, l’època de la II Guerra 
Mundial, a un cabaret 
situat a París, a punt de 
ser envaïda per les tropes 
alemanyes.
  La tercera proposta 
d e  l ’ a b o n a m e n t ,  é s 
l’obra de teatre «El nom» 
dels  autors  Matth ieu 
Delaporte i Alexandre de la 

Patellière, versionada per 
Jordi Galceran i dirigida 
i interpretada per Joel 
Joan. L’acompanyaran a 
escena Lluís Villanueva, 
Xavi Mira, Sandra Monclús 
i Mireia Prats. “El nom” és 
una comèdia excel·lent i 
els crítics ja l’han vaticinat 
com la comèdia de l’any, 
amb divertides rèpliques 
i  cops  de  bon teat re 
popular que mantenen a 
l’espectador en constant 
interès f ins arribar al 
sorprenent final. 

Obra “Far West”
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Olot ...........................42
2. Europa ......................38
3. Cornellà ....................37
4. Manlleu ....................32
5. Rubí ..........................30
6. Figueres ...................29
7. Pobla Mafumet .......27
8. Santboià ...................26
9. Gramenet .................25
10. Rapitenca ...............24
11. Terrassa ..................23
12. Vilassar ..................23
13. Vilafranca ...............18
14. Gavà ........................17
15. Vic ...........................16
16. Júpiter ....................16
17. Castelldefels ..........16
18. Montanyesa ...........15
19. Palamós .................14
20. Balaguer ............... 10

1. Adrià de Mesa ... 5
2. Sergi Galceran .. 5
3. Iban Parra .......... 3
4. Xavi Gracia......... 1
5. Jerson Bosch .... 1

     La falta d’efectivitat 
golejadora del Bala-
guer comença a ser 
preocupant, ja que 
només ha aconseguit 
marcar 15 gols en els 
18 partits que porta 
disputats en el cam-
pionat.
   Aquest dissabte 
disputa el darrer partit 
de la primera volta da-
vant del Rubí, i encara 
que guanyi, continua-
rà com a cuer de la ca-
tegoria en l’anomenat 
mercat d’hivern.
    Sergi Galceran amb 
el seu gol davant la 
Rapitenca, es col·loca 
com a màxim gole-
jador.

Sergi Galceran

El Balaguer acaba el campionat d’hivern 
de 3a Divisió cuer de la categoria
FUTBOL>> Tenorio 
espera la reacció del seu 
equip de cara a la segona 
volta, sobretot de cara a 
la porteria contraria

22/12/2012

BALAGUER 1
RAPITENCA 1

 El Balaguer de Juanjo 
Tenorio acaba la primera 
volta com a cuer de la Ter-
cera Divisió. La primera vol-
ta s’acaba aquest dissabte 
a casa, davant el Rubí, i una 
setmana més tard, els ba-

sort, ja que es van avançar 
en el marcador amb un 
gol de Sergi Galceran al 
minut 22 de la primera 
part, i després de deixar 
escapar diferents ocasions 
per matar el partit, en la 
única ocasió visitant, quan 
tant sols faltaven 8 minuts 
per l’acabament del partit, 
veien com els empataven el 
partit, davant la desespera-
ció de jugadors i cos tècnic, 
ja que aquesta situació, ja 
s’ha repetit massa vegades 
en el que portem de campi-
onat.
 El passat cap de set-
mana es van desplaçar 
al camp del Vilassar, on 
després de jugar una bona 
primera part, van veure 
com els locals s’avançaven 

laguerins s’enfrontaran al 
Júpiter, en el primer partit 
de la segona volta, també a 
casa.
 En el darrer partit a 
casa, els balaguerins van 
tornar a tenir molt mala 

Jerson davant d’un rival

05/01/2013

VILASSAR 2
BALAGUER 0

Jony intentant superar un defensor 

Propers encontres

12/01/2013 --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer |Rubí

-------------------------------------
19/01/2013  --  17 h
Camp Municipal de 

Balaguer
Balaguer | Júpiter

en el marcador i sentencia-
ven a falta de pocs minuts 
per la conclusió del partit.
 Durant aquest descans 
nadalenc, el Balaguer ha 
incorporat al mitja punta 
Tito, provinent del Binefar, 
de la Tercera aragonesa.
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L’At. Segre i el Barcelona guanyen el 
Torneig de Nadal de Futbol 7 Balaguer

 L’equip aleví de l’Atlètic 
Segre es va imposar als 
penalts al F.C. Barcelona, en 
la final de categoria aleví del 
Torneig de Nadal de Futbol 7 
de Balaguer, després d’haver 
empatat el partit a un gol.
 D ’a l t ra  banda ,  en 
categoria benjamí, el F.C. 
Barcelona es va imposar a 
la final al Cervera, per 2-0.
 En la primera final del 
campionat disputat a finals 
de desembre al Camp 
Municipal de Balaguer, 
corresponent a la categoria 
aleví, l’Atlètic Segre que 
jugava  amb  Purroy, 
Tomàs, Gerveny, Acosta, 
Batalla, Gomis, Moragues. 
També van jugar Pau, Raul 
González, Radu i Alpha, es 
va imposar al C.F. Barcelona 
als penalts, després que en 
el partit haguessin empatat 

Barcelona-Cervera

FUTBOL 7>> El Torneig va reunir un total de 16 
equips, 8 de benjamins i 8 d’alevins en el I Torneig 
de Nadal de Futbol 7, organitzat pel CF Balaguer

amb gols de Manel pel 
Barça i Raul González per 
l’Atlètic Segre. El Barça va 
jugar amb  Vila, Martinez, 
Arnau, Pol, Sergi Cots, Alex 
Rico, Ivan Montes. També 
van jugar Sebastián, Manel, 
Julian, Santiago Rodriguez i 
Alejandro.
 En categoria benjamí, 
l’equip blaugrana format 
per Jaume Sanchez, Torres, 
Arnau, Marc, Narcís, Jan 
Roca, Alejandro. També van 
jugar Noah, Eric, Cristian 
i Izan, van guanyar el 

Cervera per 2-0 en un gran 
partit dels barcelonins. Els 
de la Segarra van jugar 
amb David, Kirian, Kilian 
Cerezuela, Miquel Graells, 
Albert Vall, Kone, Oriol 
Lopez. També van jugar 
Jordi i Ruben.
 El trofeu al millor jugador 
del torneig va ser pel jugador 
del F.C. Barcelona benjamí, 
Marc Pelaz i el millor porter, 
el del Cervera benjamí, 
David.
 Centenars de persones 
van seguir el campionat.

Atletic Segre - Barcelona
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Bons resultats dels balaguerins en la 
3a jornada de la lliga catalana

 Molt bons resultats 
d e l  C l u b  E s p o r t i u 
Natació Balaguer en la 
3a Jornada de la Lliga 
Catalana Infantil, Fons i 
estils aleví i la Repesca 
Benjamí disputat a finals 
de desembre, a la piscina 
de l’INEF Lleida.
 Com a  resultats més 
destacats en categoria in-
fantil tenim que en la prova 
dels 200 metres lliures el 
primer classificat fou en 
Nil Profitós, segon en Pere 
Barbosa, 4t l’Arnau Gràcia, 
5è en Roger Sanahuja, 
els 100 metres braça el 1r 
classificat va ser en Nil 
Profitós i en els 200 metres 
papallona 2n En Nil Profi-
tós, i 3r en Pere Barbosa. 
 També van aconseguir 
la primera posició en el 
relleu de 4x100 metres 

Nedadors del Club Natació Balaguer

NATACIÓ>> Els resultats més destacats del Club 
Esportiu Natació Balaguer, van ser en categoria
infantil i aleví

estils.
 En categoria femeni-
na  tenim a la Núria Ortiz  
que va ser primera en els 
200 metres papallona, la 
Emma Garcia 3a en els 
200 metres papallona i en 
els 100 metres braça i la 
Jèssica Però 10a en els 
200 metres lliures, aconse-
guint la segona posició en 
els 4x100 Estils femení.
 En la Lliga Aleví tenim 
com a resultats destacats 
en categoria femenina del 
2012 la segona posició de 

la Sara Puigarnau en els 
200 metres estils i 400 me-
tres lliures, l’Ares Perera 
11a,  la Laia Palacin la 12a 
posició i la Núria Pallé 13a, 
finalment l’Emma Campàs 
novena en els 400 metres 
lliures. També bons resul-
tats de la Raquel Amell en 
els 100 metres braça.
 En categoria masculina 
tenim el 4t lloc de l’Héctor 
Camarasa en els 200 me-
tres estils, l’11è lloc per en 
Joan Mangues i el 12è per 
l’Oriol Mata.

Un moment de les proves
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Jugadors del Club Escacs Balaguer par-
ticiparen al Torneig de Nadal

DARDS>>El passat 
desembre, aquest equip 
federat va participar al 
1r Torneig de Dards del 
Pirineu Aragonès cele-
brat a Ainsa obtenint en 
el campionat individual, 
categoria «élite», una 4ta 
posició aconseguida per 
en Xavier Serrano i una 

5ena, per en  Pere Valls.
 A la categoria d’Or, 
també en individual, en 
Joan Lacal va quedar 
2n i en Oscar Palacín, 
5è. Quan al campionat 
per equips, cal dir que 
Can Pere i Paqui varen 
quedar subcampions de 
la categoria «élite».

L’equip de Dards de Can Pere i 
Paqui, subcampió a Ainsa

Equip de Dards de Can Pere i Paqui

Jugadors del Club Escacs Balaguer

 El tradicional torneig de  
Nadal d’escacs escolars  es 
va celebrar el passat 15 de 
desembre. És la concentra-
ció més important de joves 
jugadors i jugadores que 
es fa a Catalunya , i té lloc 
a les cotxeres de Sants de 
Barcelona. Enguany s’han 
inscrit més de 300 persones, 
amb l’única condició de tenir 
menys de 20 anys.  
El Club d’Escacs Balaguer 
ha participat amb una nom-
brosa representació, i amb 
uns notables resultats.
 En la categoria sub-20, 
Jose Pérez fa una bona 
10a posició de la general 
a un sol punt del campió 
absolut, el barceloní Albert 
Ezquerro. També van fer un 
bon torneig Gerard Orrit, 
Jordi Fortuny, Eudald Fumàs 
i Santi Font.

ESCACS>> El tradicional torneig de Nadal es
celebra a Barcelona, i enguany ha comptat amb més 
de 300 escaquistes de menys de 20 anys d’edat
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 “ Ta l  c o m  u s  d e i a 
i hem pogut comprovar 
hem entrat a l’any 2000, 
i de desastres cap”. Així 
començava el meu escrit 
al Groc núm. 102 del 14-
01-2000. D’això fa tretze 
anys. Ara eren els suposats 
missatges continguts al 
calendari maia, ahir devien 
ser l’entrada a un nou 
mil·lenni. Francament no 
me’n recordo, i realment no 
m’arribà a importar gens.
 Quan un ja ha arribat 
a certa edat les prioritats 
són molt clares, i certes 
preocupacions no valen ni 
una pipada a la cigarreta.
 En aquells dies no 
eren temps d’estretors 
econòmics per a ningú. 
El treball es trobava en 
abundància i, qui més i 
qui menys, lluïa molts 
dels set pecats capitals. 
L’especulació del totxo 
era espectacular, fins i tot, 
comunistes de bé en treien 
profit. Tot rodava segons 
el previst a tot el món. No 
es gastava el necessari; 
es cremava en una gran 
f i ra  de  vani ta ts !  Les 
mamarratxades es feien 
ara sí i després també. Ens 
hi trobàvem tan bé! Era 
certament com si el nostre 
món portés tres copes de 
més. Sense presses però 
sense pauses, l’economia 
ens ha col·locat davant 
d’unes circumstàncies del 
tot ben diferents. Aquella 
musculatura poderosa que 
tots teníem està com una 

figa, aquell estómac tan 
acostumat a les collonades, 
ara és capaç de tornar a 
pair el que naturalment era 
el seu menjar, i el cervell... 
contínua essent mediocre. 
I dic això, veient vagues 
i  mani fes tac ions  per 
demanar el que no es pot 
donar: l’estat del benestar 
s’ha acabat en una petita 
part, potser és en la part 
que no s’havia d’haver 
donat mai? I els canvis els 
notarem cada dia, i més en 
tindrem si no volem acabar 
malament del tot, en una 
mesura desconeguda.
 E l s  n o s t r e s 
desafortunats sindicats 
canten com si  fossin 
posseïdors de la solució, 
quan de veritat només 
vetllen per ells mateixos 
i pels seus vells afiliats i 
alliberats, creant obstacles 
pels joves nouvinguts al 
treball.
 Els partits d’esquerra, 
s’obliden massa sovint el 
perquè ens trobem en bona 
part on som. En realitat és 
per haver estirat el braç 
més que la màniga, amb 
les seves cargues socials 
sense diners, i per la creació 
excessiva de l locs de 
treball per raons polítiques 
només. Com altres que 
sense dir-ho treballen el 
sentimentalisme de la 
bona gent, doncs volen 
fer història, que la majoria 
sofrirem. Potser la solució 
és més senzilla; que es gasti 
menys en l’administració 

pública. Que s’abaixin 
els sous i les prebendes 
que  tenen i que veiem 
que no ser veixen de 
res, doncs els casos de 
corrupció que van sortint 
de domini públic fan 
palesa la flongesa de la 
seva honestedat davant de 
l’euro. Cobrin poc cobrin 
molt. Hi ha una tan gran 
quantitat de pessigants a 
qualsevol munt de diners, 
que aviat sortirem al carrer 
morats com una Verge del 
Loreto. Que no siguin tan 
amants del gegantisme a 
les empreses públiques 
p e r  p o d e r  a m a g a r 
simpatitzants. Som un 
país petit i no per crear 
coses gegantines seran 
més competents a la 
feina encomanada. Que 
c o m p r e n g u i n  d ’ u n a 
vegada i ho reconeguin, 
que en lloc de marxar 
50.000 joves i no tant joves, 
a treballar a l’estranger, 
seria millor en el nostre cas, 
“no tanta multiculturalitat 
i nous catalans” i anar 
porgant a tan indesitjable 
com ha arribat i que res 
aporten ni aportaran, 
perquè la seva vida és i ha 
estat de pur parasitisme, 
no cal dir que el meu desig 
i potser el seu amable 
lector, tan acostumat a 
callar, no es portarà a cap. 
Per la senzilla raó que és 
molt més còmoda per la 
classe dirigent inventar 
un nou impost, perquè al 
cap i a la fi, res ha canviat 
sigui a l’any 2000 sigui a 
2013. Malgrat que tot ho 
ha fet i ja són 5.000.000 de 
persones que en donen 
fe.

Visita la nostra web:
www.revistagroc.com
www.grocdigital.com

 Poc a poc els ciuta-
dans de Balaguer ens 
anem adonant del canvi 
en el nou mode de pensar i 
governar de l’actual equip 
de govern.
 En primer lloc sorprèn 
la diferent interpretació 
del concepte que aquests 
tenen de Protocol.
 Generalment les enti-
tats, associacions, clubs.., 
demanen que la primera 
autoritat o algun represen-
tant de l’equip de govern, 
que presenti o presideixi 
els actes o activitats que 
aquestes fan, i de vegades 
si s’escau són també con-
vidats en algun aperitiu o 
àpat.
 Ara bé, l’actual equip 
de govern té una gran 
confusió i desconeixen-
ça envers la participació 
en un acte de protocol, ja 
que des de fa un parell de 
mesos ens volen engalipar 
a tots els ciutadans amb 
que l’assistència als so-
pars que l’Associació del 
Càncer fa periòdicament 
(estiu i tardor i pendents 
encara de cobrar) ho con-
sideren com un acte de 
Protocol. I per tant afir-
men que la participació de 
l’alcalde i del seu equip de 
govern acompanyats amb 
les seves respectives pare-
lles  és un acte de Protocol 
i conseqüentment l’aporta-
ció econòmica ha d’anar a 
càrrec de l ‘Ajuntament!!!
 Vet a qui la gran con-
tradicció, primer parlem 
d’austeritat, de claredat i 
transparència i després el 
Sr. Alcalde i el seu sèquit 
col·laboren gratuïtament 
amb l’Associació del Càn-
cer pagant l’Ajuntament.
 Fent una mica de re-
flexió tots plegats, l’Asso-
ciació del Càncer és una 
entitat benèfica que ani-

Per protocol
Grup Municipal Socialista de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ma a tots els balaguerins a 
participar-hi per tal de po-
der recollir diners i poder-
los destinar a millorar les 
circumstàncies de perso-
nes afectades per aquesta 
malaltia, bé sigui d’una 
manera directa (pacients) 
o indirecta (investigació, 
programes...). No s’invita a 
ningú per Protocol, ja que 
és considera que és la par-
ticipació i conscienciació 
personal motiu per assistir 
a aquests sopars.
 El Sr. Alcalde, en els 
dos últim plens (novembre 
i desembre) al demanar-li 
informació del perquè no 
s’havien abonat encara les 
quantitats dels sopars de 
l’estiu i tardor dels mem-
bres del govern, va mani-
festar públicament, que ell 
considerava l’assistència 
al sopar com un acte de 
Protocol i per tant ja bus-
caria la fórmula perquè 
es pogués pagar des de 
l’Ajuntament!!!.
 Ciutadans de Bala-
guer, estiguem tots  alerta, 
perquè si som capaços 
d’admetre que qui ens re-
presenta no sap  fer la dis-
tinció entre actes de Proto-
col i actes de participació 
ciutadana de caire solidari 
o benèfic, ja ens podem 
imaginar quans gols ens 
aniran colant en nom de 
la transparència i bon fer a 
càrrec del poble.
 Evidentment que hi 
ha altres maneres de go-
vernar, i amb el pas del 
temps , es va descobrint la 
màscara i el llautó de tots 
aquells que ens han pro-
mès governar millor.

-----------------------------------------
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Celebrem amb harmonia Sant 
Antoni Abat
Josep Maria Castells Benabarre
----------------------------------------------------------------------------------------------------

L'associació de la 
Confraria de Sant Antoni 
Abat va néixer fa més de 
mig segle a la capital de 
la Noguera. L'entitat s'en-
carrega dels preparatius i 
actes de la festa que es ce-
lebra cada any a Balaguer 
amb la intenció de retre 
homenatge a Sant Antoni 
Abat, que és el patró dels 
animals. Actualment està 
presidida pel Sr. Joan Co-
melles i Llobet.

Durant molts anys, la 
ciutat de Balaguer ha estat 
una mostra del que real-
ment és un territori dedicat 
gran part a la pagesia i ra-
maderia. Els nostres avis, 
i els meus en particular, 
van dedicar-se plenament 
en aquest sector, vivint-ho 
amb gran intensitat.

Ser pagès suposa te-
nir gran cura a l'hora de 
conrear les seves terres 
i cuidar els animals. Ells 

es van dedicar a un ofici 
que a més d'aportar els 
seus fruits, va transformar 
la seva manera de ser. El 
concepte de pagès supo-
sa saber molt sobre les 
diferents varietats d'arbres 
fruiters, cereals i qualsevol 
altre tipus de cultiu. Molts 
pagesos vivien només d'ai-
xò per alimentar una famí-
lia nombrosa i això té molt 
de mèrit. 

Un any més i com és 
habitual, és moment de 
celebrar una de les festi-
vitats més antigues que 
es celebren en les nostres 
contrades. Una festa de 
caire religiós que atansa 
als més menuts al que 
va ser la principal font de 
subsistència en les famí-
lies des de fa segles. Ac-
tualment seguim menjant 
productes agrícoles, que 
són els més sans pel nos-
tre cos. 

L'agricultura és un dels 
àmbits més arrelats de la 
zona i que més fàcilment 
es pot desenvolupar, així 
que considero que seria 
convenient que les insti-
tucions publiques poten-
ciessin més la pagesia, ja 
que és un de les fonts de 
producció i de riquesa més 
importants que tenim. A 
més a més, caldria millo-
rar les seves condicions 
per tal de que les persones 
que ho desitgin es dedi-
quin al seu treball, perquè 
és un tipus de feina molt 
sacrificada i dura però que 
després al veure els fruits 
que proporciona també 
té una bona recompensa. 
En aquest sentit, penso 
que en els temps difícils 
en què vivim, una solució 
per a revifar la producció 
agrícola podria ser que 
les persones que necessi-
tin treballar es dediquin a 
aquest tipus d'activitat.

Com a confrare de la 
Confraria de Sant Antoni 
Abat de Balaguer crec que 
caldria fomentar la partici-
pació dels joves en aques-
ta joiosa festivitat que 

ret homenatge a un dels 
Sants més estimats del 
nostre territori. La conser-
vació i millora de la festa 
de Sant Antoni Abat n'és 
una mostra molt clara i 
depèn sempre del que faci 
la ciutadania de Balaguer 
per a conservar-la i millo-
rar-la.

Els tradicionals tres 
Tombs amb tractors, ma-
quinària agrícola i carros-
ses fan que la capital de la 
Noguera aplegui milers de 
persones a la Plaça Mer-
cadal.

Des dels seus orígens, 
el mercat ha estat essenci-
alment un lloc d’intercanvi 
setmanal dels productes 
conreats a les Finques 
de Balaguer, i molt es-
pecialment a les hortes 
d’Amunt, d’Avall i del Molí 
del Compte.

Crec que seria bo que a 
la gent que li agradi reflexi-
oni en portar els seus fills 
a escoles de capacitació 
agrària, com la de Vallfo-
gona de Balaguer o bé que 
estudiïn a la Universitat 
en la facultat d’Agrònoms, 
perquè en el futur fan falta 

pagesos.
Bé, només em queda agra-
ir a la Confraria de Sant 
Antoni la seva dedicació 
per la continuïtat de la di-
ada. Agraeixo al president 
de la Confraria i la meva 
família per inculcar-me 
l’amor en la pagesia i el 
camp en general. He de fe-
licitar al Molt Il·lustríssim 
Ajuntament de Balaguer, 
les autoritats polítiques i 
policials, la parròquia de 
Balaguer, l'Il·lustre pre-
sident de la confraria de 
Sant Antoni Abat de Bala-
guer el Sr. Joan Comelles 
i Llobet i també als pro-
fessionals que estaran allí 
en aquesta diada per as-
segurar la seguretat dels 
qui vindran a gaudir de la 
festa. Enhorabona a tota la 
població i comarca, mem-
bres i President de la Con-
fraria  que participa any 
rere any en una festivitat 
.Esperem que sigui aquest 
any, molt millor.Feliç diada 
de Sant Antoni Abat, con-
ciutadans!

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

Si el municipi d’Algerri 
fos un cos humà, el po-
ble en seria el cervell i la 
serra de la Tossa el cor, ja 
que es troba al bell mig 
del seu terme i bombeja 
oxigen per tot el territori. 
Aquest puig constitueix el 
primer graó per ascendir 
cap als Pirineus des de 
la Plana. A uns escassos 
20 km de Lleida, des del 
seu cim, a 571 m, podem 
albirar Montserrat. Fa mi-
lions d’anys que la seua 
roca calcària ofereix caus 
i abeuradors a la fauna i 
al bestiar, material per a la 
construcció de cabanes de 
volta, corrals i terrasses de 
conreus. Però, tot i haver 
sobreviscut als dinosau-

La Tossa: el cor d’Algerri
David Colell Orrit, escriptor ecologista
----------------------------------------------------------------------------------------------------

res, avui, altres monstres i 
un eixam de diables dina-
miters volen acabar amb 
la seua existència prehis-
tòrica. Tota roca està ame-
naçada per les explosions 
amb què l’empresa Arnó 
pretén desfer aquesta joia 
del patrimoni natural d’Al-
gerri, ZEPA dels Secans 
de la Noguera. Diuen els 
seus enemics que no té 
valor. L’afany de lucre els 
cega, no els deixa veure la 
selva en miniatura present 
en cadascuna de la seues 
roques: líquens, molses i 
altres vegetals diminuts 
s’arrapen a la pedra i són 
la llar de centenars d’ani-
malons. El te de roca, l’es-
pígol, la ruda o el romer, 

els lliris i els espàrrecs, 
a la primavera, acullen 
miríades d’insectes. Sa-
vines, púdols, alzines 
i ginebres refugien co-
nills, llebres i perdius, 
les preses de l’àliga cu-
abarrada; mentre que 
les antigues parets de 
pedra seca amaguen ro-
segadors, llangardaixos 
i serps al xoriguer o al 
mussol. A les faldes de 
la Tossa canten sisons, 
torlits, calàndries i tota 
mena de passeriformes. 
El teixó i la guineu ron-
den per les cabanes tra-
dicionals i pels camins 
antics, des d’on encara 
podem escoltar el si-
lenci, la veu de la Mare 
Natura que impressiona 
els nostres cors. No des-
truïu la Tossa! Rectificar 
és de savis!

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

Quin repte més bonic 
i feixuc és dirigir la tasca 
musical continuada de 
l’Orfeó Balaguerí.

Som un grup humà, he-
terogeni i canviant, engres-
cat en el cant coral; ente-
nem i agraïm la dedicada 
mestria de la nostra actual 
directora, n’Enriqueta Tena 
i Rubió, al llarg d’un perío-
de extens de vida de l’enti-
tat.

En un acte senzill, ín-
tim, els actuals cantaires 
de l’Orfeó Balaguerí vam 
fer una breu pausa en els 
assajos per donar les grà-
cies a la nostra Enriqueta i 
manifestar que volem con-

Dirigir, guiar l’Orfeó Balaguerí... 
trenta-cinc anys
Xavier Cambray, cantaire de l’Orfeó
----------------------------------------------------------------------------------------------------

tinuar caminant pels via-
ranys musicals sota la seva 
mà i la seva mirada.

L’acte fou emotiu per 
tots nosaltres. Vam repas-
sar, amb imatges,  la histò-
ria d’aquests anys, la feina-
da musical de l’orfeó feta 
sota la seva direcció musi-
cal. Els i les cantaires vam 
adreçar-li uns mots perso-
nals de record i estima i li 
férem el lliurament d’un 
ram amb trenta-cinc roses 
vermelles. Cloguérem l’ac-
te amb un senzill àpat.

Enriqueta Tena, moltes, 
moltes gràcies pels teus 
consells, la teva dedicació  
i la teva bona mà.
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 El tennista Antoni 
Carreño, ha acabat el 
2012 ocupant el número 
34 del rànquing mundial 
i el número 2 d’Espanya 
en la seva categoria de 
més de 75 anys. 
 L’objectiu  de Carles 
Carreño era d’entrar en 
els top 100 i va iniciar la 
temporada en el 185 del 
rànquing mundial, però 
la suma de 280 punts en 4 
tornejos, l’han col·locat al 
lloc 34 i entre els 2 millors 
del rànquing nacional. 
 Segons Carreño, 

Antoni Carreño tanca la seva 
millor temporada com a 34 
del rànquing mundial

Antoni Carreño

«aquest any, les coses 
m’han anat de cara, i 
es t ic  mol t  sa t is fe t 
d’haver sumat aquests 
280 punts, essent la 
millor temporada de la 
meva carrera esportista 
com a tenista» 
 Carreño agraeix el 
suport que li dóna la 
Diputació de Lleida, a 
través del Ara Lleida, 
i de l’Ajuntament de 
Balaguer «ja que sense 
aquestes ajudes, seria 
complicat arribar on he 
arribat».

L’Associació de comerciants clou la campanya de 
Nadal amb el sorteig de  tres pagues extres

 El divendres, 11 de ge-
ner i per concloure les di-
ferents activitats que s’han 
realitzat dins de la Campa-
nya de Nadal que va iniciar 
el passat 4 de desembre 
Balaguer Comercial 2021, 
Associació de Comerciants 
de Balaguer sota l’eslògan 
“Extra, Extra, Paga Extra!!!” 
es realitzarà el sorteig de 
tres pagues de 600 euros 
entre les butlletes que els 
clients han anat dipositant 
en els diferents comerços 

Associats.
 El sorteig es realitzarà al local d’Oci Petit Món a les 
nou de la nit i s’aprofitarà també per fer la entrega de 
premis dels dos concursos que es van realitzar el dia 16 
de desembre al Passeig de l’Estació coincidint amb la 2a 
Mostra del Comerç de Balaguer.

 Els  guanyadors del  2n Concurs 
d’ornamentació d’arbres nadalencs amb 
material reciclat als qui se’ls hi entregarà 
una Festa Sorpresa, van ser la classe de 
5è(2) de l’Escola Pia en la categoria A, pel 
que fa a la categoria B, el premi va quedar 
desert i es va atorgar a la classe 5è A de 
l’Escola La Noguera.
 Destacar la gran participació, en total 
33 classes de diferents escoles. Des de 
l’Associació volen agrair la seva resposta 
positiva i participació a totes elles: Escola 
Bonavista de Bellcaire, Escola Gaspar de 
Portolà, Escola Nostra Sra. del Carme, 
Escola Àngel Guimerà, Escola la Noguera, 
Escola Pia i Escola Mont-Roig.
 Els guanyadors del 1r Concurs de 
la Foto més divertida de Nadal, van ser 
Genís Castillo i Abel Beteta, a qui també 
es farà l’entrega del seu premi, una sessió 
fotogràfica.

Foto guanyadora del concurs  com a “més divertida”

També lliurarà els pre-
mis del concurs d’orna-
mentació d’arbres i de 
la foto més divertida del 
Nadal

Arbre dels alumnes de l’Escola Pia
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 La sala d’exposicions 
de  l ’a juntament  de 
Balaguer  ha acol l i t 
d u r a n t  l a  s e g o n a 
quinzena de desembre 
la mostra ‘Lo quotidià: 
símbol i realitat’, un 
repàs a l’obra del pintor 
Marcel·lí Bergé, des dels 
seus dibuixos de joventut 
a les obres de caràcter 
simbòlic passant per 
ret rats ,  bodegons i 
paisatges fets aquí i a 
Mèxic.
 Entre les obres que 
s’hi han pogut veure, 
destaca ‘Pànic’, pintada 
arran de la riuada de 1982 
i que de la qual se’n farà 
donació a l’ajuntament de 
Balaguer, també ‘Bodegó 
amb codonys’ (1975), 
Papaies (1991), ‘Els toros 
ens trepitjaren’ (2000). 

L’obra de Marcel·lí Bergé s’ha 
pogut contemplar a la Sala 
d’Exposicions de l’Ajuntament

Obra “Pànic”

L’obra “Panic”
pintada arran les riua-
des del 1982 ha estat 
lliurada a
l’Ajuntament

‘Pietat’ (1993) o ‘La Mà’ 
(2000). Són obres en les 
que tant en la temàtica 
com en l’estil hi ha una 
combinació de realisme 
i simbolisme, i així allò 
esdevé símbol d’unes 
determinades formes de 
vida, d’unes conviccions 
i  sent iments ,  i  e ls 
símbols i les expressions 
s u r r e a l i s t e s  e n s 
expliquen la realitat.
 La Mostra va estar 
oberta fins el passat 31 
de desembre.

El jugador aleví de futbol sala, Pau 
Muñoz, seleccionat per la catalana 

 Pau Muñoz, jugador 
aleví del CE Vedruna, ha 
estat convocat per la Fe-
deració Catalana de futbol 
sala per formar part d’una 
preselecció de 20 jugadors 
per tal de participar en uns 
entrenaments tècnics. 
 Cal destacar que el 
Pau és l’únic jugador de la 
província de Lleida escollit 
per formar part d’aquesta 
selecció. 
 En Pau, juntament amb 
altres jugadors del CE Ve-
druna de diferents catego-
ries, va participar al torneig 
autonòmic de futbol sala 
representant a la selecció 
lleidatana.Pau Muñoz

Els cantaires de l’Orfeó Balaguerí reten 
homenatge a Enriqueta Tena
 L’Orfeó Balaguerí va 
retre un emotiu homenatge 
a la seva directora, Enriqueta 
Tena i Rubió, que porta 
35 anys com a directora 
musical  d’una de les 
entitats més tradicionals de 
la capital de la Noguera.
 Els cantaires de l’Orfeó 
Balaguerí li van lliurar un 
ram de 35 roses vermelles i 
li van fer saber el seu interès 
en que continui dirigint 
l’Orfeó, durant els propers 
anys.

El jove balaguerí juga amb l’equip del Vedruna i és 
l’únic jugador lleidatà que ha estat seleccionat

Homenatge a Enriqueta Tena
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
----------------------------------
VENDA DE DÚPLEX 
de 105 m2 del 2008 a 
Vallfogona de Bala-
guer. Menjador, cuina, 
2 banys, 3 hab., bal-
có, terrassa (45 m2), 
pàrking, traster. Amb 
electrodomèstics i mo-
bles. Preu: 130.000 € 
amb financiació. Raó: 
679606061.
----------------------------------
ES LLOGA pàrking 
tancat al c/ Sanahu-
ja (davant col·legi 
Carmelites) .  Raó: 
667476172.
----------------------------------
VENDA o LLOGUER de 
pàrquings tancats al c/ 
Jaume Balmes, 11 de 
Balaguer. Raó telèfons: 
629310479-629715431.
----------------------------------
ES LLOGA pisos i dúplex 
a Bellcaire, obra nova. 
Molt econòmic. Raó: 
973450051 (de 9 a 13.30 
h).
----------------------------------
LLOGUER pàrkings de 
línia al c/Molí del Comte 
(Pl. Alguer), 45€/mes, 
Avda. Pere III, cant. c/
Cardenal Bell-lloch (cot-
xe petit), 40€/mes. Raó: 
699888360.
----------------------------------

OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona de 
Balaguer, al costat del 
col·legi Montroig, 516 
m2. Raó: 676996765.
----------------------------------
LLOGUER/venda de 
pàrquings al c/ Barce-
lona, 72 i c/ St Jaume, 
2. Raó: 676116396.
----------------------------------
APARTAMENT per llo-
gar a la Pl. Mercadal, 
45 m2, tot equipat, amb 
mobles, ascensor, i vis-
tes a la plaça. Rebedor, 
1 hab., bany ampli, 
cuina i menjador. Raó: 
935401832-639781418-
667355750.
----------------------------------
ES LLOGA magatzem 
de 21m2 al c/ Sant 
Pere Màrtir, preu 90 e/
mes. Apartaments a 
Camarasa, totalment 
equipats i amb vistes 
al riu. Pàrquing al c/ 
Urgell. Raó telèfon: 
973447752-639920281.
----------------------------------
PISOS A Balaguer, llo-
guer pisos de 3 hab., 
venta (finançament 
100%), de 1, 2 i 3 hab. 
Raó: 670284619. Immo-
bles procedents d’actius 
bancaris.
----------------------------------

VENDA DE bungalow 
de 50 m2, a preu de li-
quidació d’exposició. 
Amb gran aïllament, 
totalment equipat. 
Per entrar a viure. 
Oportunitat 29.900€. 
Raó: 973450051.
----------------------------------
ES LLOGA pis Pl. Alguer, 
3 hab., moblat, electro-
domèstics, calf. i ascen-
sor. Raó: 973451371.
----------------------------------
AQLUILO piso amue-
blado en Pl. Mercadal, 
edificio Banco Santan-
der, 300€. Imprescindi-
ble buenas referenci-
as. Razón: Vidal Giné 
609906784.
----------------------------------
ES LLOGA pis a Ba-
laguer, 2 hab, bany, 
cuina i menjador, 62 
m2, traster, molt cèn-
tric. Nova construcció, 
sense intermediaris. 
Mobles opcional. Raó: 
619742785.
----------------------------------

TREBALL
----------------------------------
ES DONEN classes 
d’anglès, primària i 
ESO. Raó: 647185846.
----------------------------------

SE OFRECE señora 
seria y responsable, 
además muy cariñosa, 
para cuidar personas 
mayores, mañanas o 
tardes, con posibli-
dad de quedarse por la 
noche. Buenas referen-
cias. Razón: 665644343-
625688577.
----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa. Opció de 
classes particulars o 
bé, classes per a grups, 
personalitzades se-
gons necessitat. Raó: 
650422582.
----------------------------------

 VARIS
----------------------------------
VENC taules i cadi-
res de menjador, en 
molt bon estat. Raó: 
973420029.
----------------------------------
E L E N A  T A R O T 
8 0 6 5 9 9 5 9 2  V i s a 
972215590. Tonarà? 
Trucarà? Quan? Els 
teus sentiments. Ati-
endo personalmente Tf 
1,21 Tm 1,57 Apto 596 
Cod 17080 +18a.
----------------------------------

COMPRO monedes, 
segells d’Espanya, bit-
llets antics, postals, 
fotos, llibres, publica-
cions, còmics, cromos, 
llibres de Festa Major 
i Fira Balaguer, Grocs 
(100 primers). Qualse-
vol cosa relacionada 
amb Balaguer. Raó 
telèfon: 676803205.
----------------------------------
ES VEN acció Club Ten-
nis. Raó: 676661962.
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
----------------------------------
Per demanar informa-
ció o per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, po-
deu adreçar-vos a les 
nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, 36-38 altell, 
per telèfon al 973448273 
o bé a través del nostre 
web: www.revistagroc.
com o www.grocdigi-
tal.com
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
--------------------------------



23<<S E R V E I S

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

Horari de trens

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.

De les 8 de la tarda del 20 de desembre a les 8 de la tarda del 27 de desembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 27 de desembre a les 8 de la tarda del 3 de gener MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 de gener a les 8 de la tarda del 10 de gener ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 

ES LLOGA

Pàrking tancat
al c/ Sanahuja
(davant col·legi

Carmelites)

Raó:
667 476 172
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