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 Les festes de Carnestoltes o Carnaval comencen un 
dijous (Dijous Gras) i acaben el dimecres de la setmana 
vinent (Dimecres de Cendra): 7 dies en els quals regna la 
festa i la disbauxa; les disfresses, màscares i comparses 
omplen de llum i color els carrers; la música és la 
protagonista de balls, rues i desfilades… 
 Aquesta festa té uns orígens molt llunyans ja que en 
temps dels grecs i romans ja es feien unes celebracions, 
per aquesta època de l’any, en honor als Déus. 
 Però en la nostra cultura, altament influenciada per la 
tradició cristiana, la festa de carnaval es defineix com el 
període just abans d’entrar a la Quaresma. Per això, just 
abans d’iniciar 40 dies d’abstinència, sacrifici, repressió i 
dejú, seguit de la Setmana Santa, calia celebrar-ho amb 
unes festes esbojarrades, desenfrenades, amb tot tipus 
d’excessos i, sobre tot, molta diversió (fent tot el que 
justament després es prohibia).
 El dissabte normalment és el dia que arriba el 
Carnestoltes i aquesta arribada té una posta en escena i 
es llegeix el pregó. Aquest pregó, molts cop en forma de 
rodolí, anuncia l’inici de les festes on “tot està permès”. El 
senyor Carnestoltes serà el rei de les festes a partir d’ara 
i ell marcarà les normes. Un cop fet l’anunci, i durant els 
dies següents, es fan arreu les típiques rues i desfilades, 
on les disfresses i comparses son les protagonistes, 
juntament amb la música i la percussió. 
 Normalment a cada població s’hi fa una desfilada de 
carnestoltes i, al llarg del territori català podem trobar 
altres tipus de celebracions que il.lustren perfectament 
del caràcter “irreverent” de la festa (ple d’excessos i 
llibertinatge): batalles al carrer, grans àpats col.lectius i 
balls.
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Amb el suport de

PORTADA
Carnestoltes

Què en penseu?
Josep Ma Simon i Auberni
··········································

 Desconec si les noves 
tendències de disseny ur-
banístic marquen que per 
subjectar una placa, la 
millor manera de fer-ho és 
col•locar-hi quatre claus 
de ganxo d’acer a cadas-
cun dels costats. Hom diu 
que no hi ha res que en-
ganxi més que un ganxo. 

Doncs, amb quatre, tot-
hom tranquil.  Han passat 
dos mesos llargs de l’ho-
menatge a l’escriptora ba-
laguerina Teresa Pàmies i 
la placa que l’Ajuntament 
va col•locar en la seva 
casa natal continua fidel a 
aquest sistema de fixació.  
El mateix dia, em vaig tro-
bar, en aquest indret, unes 
bones conciutadanes que 
em van preguntar l’opinió 
sobre aquells claus. En 
veure que no era l’únic 

a qui li desagradava, ho 
vaig fer avinent a un dels 
regidors de l’equip de 
govern municipal. Em va 
dir que era temporal, que 
eren una protecció, fins 
que el material emprat 
l’hagués ben empegada. 
La placa  roman enca-
ra separada de la paret i 
aquests claus, al meu pa-
rer, desmereixen, al meu 
humil parer, la façana i, 
encara més,  la figura qui 
s’honora.     



4 >> B A L A G U E R

El Rei Carnestoltes arribarà a Balaguer 
el proper dissabte 16 de febrer

 Balaguer celebrarà la 
festa de Carnestoltes el pro-
per 16 de febrer, una setma-
na més tard de la data que 
marca el calendari, per tal 
de reduir al màxim el cost 
de la festa i mirar que sigui 

al màxim de multitudinària. 
Així ho ha avançat el regidor 
de Festes, Miquel Aige, qui 
ha afegit que es mantin-
dran la rua de tarda i de nit, 
aquesta última instaurada 
l’any passat.

Carnestoltes

 Des de l’ajuntament es 
vol continuar promocionant 
la rua de tarda, que és la més 
familiar, amb la confecció 
de carrosses i comparses 
amb més de 12 integrants. 
Aquestes se subvencionaran, 
sempre que s’inscriguin 
prèviament a les oficines 
de l’IMPIC, a través de la 
web www.balaguer.cat o del 
telèfon 973 44 66 06 abans 
del 12 de febrer.
 Després de l’èxit de l’any 
passat, es tornarà a repetir al 
rua nocturna amb origen a la 
plaça del Mercadal a les 23 
hores i final al pavelló Molí 
de l’Esquerrà, on arrancarà 
el
ball de nit amenitzat pel grup 
La Tribu de Santi Arisa.

Carnestoltes

 E l s  c o m e r c i a n t s 
del  centre  històr ic , 
seguint amb la voluntat 
d’ implicar-se en les 
festes que se celebren a 
la ciutat, impulsen el joc 
‘Per Carnestoltes, dóna 
voltes’,  i els guanyadors  
rebran un val de compra 
de 100 euros.  
Aquesta iniciativa pretén 
donar a conèixer els 
principals monuments 
de la ciutat, i a la vegada, 
atraure i fidelitzar nova 
clientela.
 Durant la setmana 
del 9 al 16 de febrer, els 
clients dels comerços 
ub icats  a ls  car rers 
d’Avall ,  Major,  Sant 
Jaume i Pintor Borràs 
i de les places del Pou 
i Mercadal hauran de 
localitzar als aparadors 
d e l s  e s t a b l i m e n t s 
associats els dibuixos 

de l’església de Santa 
Maria, el santuari del 
Sant Crist, la plaça del 
Mercadal i la Reguereta i 
marcar-ho en una butlleta 
que podran recollir als 
mateixos comerços. Un 
cop localitzats els quatre 
dibuixos, la butlleta 
s’haurà de dipositar en 
qualsevol de les botigues 
col·laboradores.
 El  dimarts 19 de 
febrer, a les 19 hores 
a l’Escola del Cafè del 
carrer d’Avall es farà el 
sorteig de tres vals de 
100 euros per gastar als 
establiments associats.

Campanya “Per Carnestoltes, 
dóna voltes” del comerç del 
Centre Històric de Balaguer

presentació de la campanya

Es sortejaran 3 vals 
de cent euros per
gastar als diferents 
establiments
associats
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Una vintena de parades van participar 
al mercat de les Rebaixes d’hivern

 El ple de l’Ajuntament 
de Balaguer va aprovar la 
passada setmana una 
moció de suport a la 
Declaració de Sobirania 
i dret a decidir del poble 
de Catalunya del Parla-
ment. 
 El text, presentat per 
CiU, ERC i ICV, va ser 

aprovat pels 10 regidors 
que sumen aquestes tres 
formacions polítiques i 
dos del PSC (12 en total), 
mentre que l’edil del PP 
i un del PSC hi van votar 
en contra (2) i tres del 
PSC es van abstenir a la  
votació.

L’Ajuntament dóna suport a la 
Declaració del Dret a Decidir

Ple de l’Ajuntament

Mercat de les Rebaixes

 Una vintena de comer-
ciants van participar en 
el Mercat de les Rebaixes 
de Balaguer, un certamen 
organitzat per l’associació 
de comerciants Balaguer 
2021 i que converteix per 
un dia el Passeig de l’Esta-
ció en l’eix comercial de la 
ciutat.
 Aquesta iniciat iva, 
que se celebra al final de 
la temporada d’hivern i 
d’estiu, es aprofitada per 
comerciants per treure a 
preus econòmics els últims 
estocs de la temporada. 
Malgrat el fred que feia 
aquest matí, els participants 
s’han mostrat satisfets per 
l’afluència de públic i pel 
nombre de vendes. 
 El mercat va romandre 
obert des de les 9 del mati 
fins a les 5 de la tarda.

Malgrat el fred, els participants al mercat de les 
Rebaixes es van mostrar satisfets pel nombre de 
visitants i compradors durant tot el dia
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Finalitza el segon Seminari de creació 
d’empreses innovadores a Balaguer

 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, el re-
gidor de Promoció Eco-
nòmica, Toni Velimelis, 
i la regidora de Serveis 
a les Persones, Rosana 

 D u r a n t  l ’ a c t e  d e 
clausura, l’alcalde va animar 
als participants a arriscar-
se i a tirar endavant els 
seus projectes, per la qual 
cosa trobaran “les portes 
obertes de l’ajuntament”. En 
aquest sentit, cal destacar 
que l ’ajuntament està 
ultimant la normativa de 
funcionament del CEI per 
tal que s’hi puguin instal·lar 
les primeres empreses.
 Actualment, el centre 
c o m p t a  a m b  q u a t r e 
despatxos a la planta baixa, 
a banda dels espais comuns, 
que s’ampliaran fins a una 
quinzena amb l’entrada en 
funcionament de la primera 
planta, pendent de licitació 
d’obra.
A causa de la gran demanda 
registrada en el primer 
seminari, es va decidir tirar
endavant una segona edició 
del curs. 

Montané, van entregar els 
diplomes als prop de 40 
alumnes que han acabat el 
segon seminari de creació 
d’empreses innovadores al 
CEI Balaguer.

Acte de cloenda del seminari

 Una quinzena de per-
sones van participar el 
passat dissabte en un 
taller de cuina amb mi-
croones.   
 L’activitat forma part 
dels cursos organitzats 
a Lapallavacara per la 
regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Bala-
guer.
 D u r a n t  e l  t a l l e r 
e s  v a n  e x p l i c a r  i 
f e r  d e m o s t r a c i o n s 
p r à c t i q u e s  d e  c o m 
cuinar usant aquest 
electrodomèstic, d’ús 
h a b i t u a l  e n  m o l t s 
domicilis per escalfar o 
descongelar aliments, 
però que també pot 
servir per cuinar plats 
senzi l ls ,  saludables 
i econòmics. A banda 
de la rapidesa, cuinar 

amb aquest aparell té 
altres avantatges com la 
comoditat de no embrutar 
tants estris de cuina i un 
consum elèctric més baix 
que les plaques o els 
forns elèctrics.
 D’altra banda, des de 
la regidoria s’impulsen 
d i v e r s o s  c u r s o s  d e 
formació adreçats als 
joves, donant prioritat 
a les disciplines amb 
major demanda entre 
els beneficiaris i també 
tenint en compte l’oferta 
del mercat laboral. 
 Actualment, estan 
obertes les inscripcions 
per a cursos d’iniciació 
de pàgines web, iniciació 
en dibuix assistit per 
ordinador ‘Autocad’, 
monitor de menjador i 
iniciació a la fotografia.

Una quinzena de persones 
han participat al taller de 
cuina amb microones

Taller de cuina amb microones

El seminari ha comptat amb la presència d’una 
quarentena d’alumnes, i l’alcalde de Balaguervels 
animà a tirar endavant amb els seus projectes

Lapallavacara
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L’Escorxador de Balaguer ha reobert la línia 
d’oví, set mesos després del seu tancament

 La regidoria d’obres i 
serveis de l’Ajuntament 
de Balaguer està arre-
glant diversos camins 
rurals ubicats a la partida 
de la Garriga, al secà de 
Balaguer. 
 Segons ha explicat 
el  regidor d’Obres i 
Serveis de l’Ajuntament 

de Balaguer, Miquel 
Vendrell, «es tracta d’una 
actuació de manteniment 
d’aquests camins rurals 
del terme municipal de 
Balaguer, consistent 
en anivellar el terreny 
i netejar els vorals del 
camí. 

L’Ajuntament arregla els 
camins rurals de la Garriga

La Garriga

Escorxador de Balaguer

 L’escorxador de Ba-
laguer ha reobert la línia 
d’oví després de set me-
sos tancada  a l’espera 
d’adaptar-la a la normativa 
sanitària vigent. Així ho va 
avançar la passada stmana 
l’alcalde, Josep Maria Roi-
gé, qui va explicar que amb 
les obres de reforma de 
l’equipament, actualment 
en execució, s’ha prioritzat 
solucionar aquesta man-
cança.
 Roigé va recalcar la 
importància de reobrir 
aquesta  l ín ia  per  a ls 
ramaders i  carnissers 
de la demarcació, ja que 
“aquest és un escorxador 
de referència”. “El tracte i 
el servei que oferim és molt 
ben valorat entre aquest 
col·lectiu perquè és de 
qualitat i proper”, va dir.

En aquests moments s’estan duent a terme les obres 
necessaries per adequar l’equipament a la
normativa sanitària vigent
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 “Afruitat mitjà de 
oliva madura, fresc i 
aromàtic, amb notes 
de plàtan madur, herba 
fresca i l’inimitable toc 
de la carxofa. Suau en 
boca, amarg mig i lleu-
gerament picant, amb 

un llarg retrogust amet-
llat amb tocs de nous i 
fenoll.”  Així definia el 
jurat del Panell de Tast 
de Catalunya, l’oli elabo-
ració elaborat pel Molí 
d’oli de Gabriel Alsina 
de Castelló de Farfanya 
que ha guanyat el Premi 
al millor oli d’oliva verge 
extra en la categoria de 
olis afruitats madurs, 
premi que rebia Gabriel 
Alsina, a la Fira de l’Oli 
de Borges Blanques.

L’Oli de Gabriel Alsina de
Castelló de Farfanya, premi al 
millor oli afruitat madur

Oli Gabriel Alsina

Va aconseguir el 
premi a la darrera 
edició de la Fira de 
l’Oli de les Borges

La comarca de la Noguera ha estat present 
a la Fira de turisme Internacional FITUR

 Del 30 de gener al 3 
de febrer el Consell Co-
marcal de la Noguera 
ha participat a FITUR a 
Madrid, on sota la marca 
MONTSEC ha donat a 
conèixer l’oferta turística 
de la comarca.  
 Hi han estat represen-
tats tots els municipis 
turístics a través del ma-
terial promocional que 
recull la informació de 
turisme natural, patrimo-
nial, d’activitats de lleure 
i gastronomia, i també la 
informació del Parc As-
tronòmic Montsec i de la 
zona del Segre Rialb. 
 L’oferta dels empre-

saris turístics també hi 
ha estat present a través 
d’aquest material de di-
vulgació. 
 E n g u a n y  c o m  a 
novetats als mitjans de 
comunicació assitents a 
FITUR s’ha presentat la 
candidatura del Montsec 
c o m  a  D es t í  Tur í s t ic 
S t a r l i g h t ,  c e r t i f i c a t 
que atorga la Fundació 

Consell Comarcal de la Noguera

Fitur

Sota el nom de Montsec, 
s’ha promocionat tots 
els productes 
gastronòmics i turístics 
de la Noguera

Startlight avalada per la 
UNESCO. 
 També s’han divulgat 
la cinquantena d’activitats 
que ofereix  e l  Centre 
d’Observació de l’Univers 
reco l l ides  en  un  nou 
catàleg i  la IV Mostra 
Gastronòmica «Cuina de 
la Tòfona Negra» que té  
lloc fins al 31 de març.
 Per a més informació, 
p o d e u  c o n s u l t a r  l e s 
diferents webs: 
www.montsec.cat, www.
parcastronomic.cat, www.
tofonabaroniarialb.cat, 
www.segrerialb.cat.
 Des de fa anys,  el 
Consell Comarcal de la 
Noguera es present a 
aquesta fira de turisme 
internacional, promovent 
la economia de la nostra 
comarca, entre els milers 
de visitants i operadors 
que la visiten.
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El dimarts 12 de febrer, Ponts repartirà 
vuit mil racions de Ranxo

 El proper dimarts, 12 de 
febrer, Ponts reviurà una 
nova edició de la Festa del 
Ranxo.
 El Ranxo de Ponts es 
cita per primera vegada en 
un acta municipal de l’any 
1875. La tradició parla que 
fou instaurada per un ha-
bitant de Ponts que havia 
estat pobre i que un cop 
superada la seva situació, 
convertir en una persona 
benestant, va oferir un àpat 
amb la col·laboració del ve-
ïns, per alimentar als seus 
antics companys. De fet es 
tracta d’una de les festes 
més singulars dins dels 
àpats col·lectius que s’or-
ganitzen per cloure el cicle 
del Carnaval; és el costum 
d’alimentar els pobres que 
ens recorden la sopa dels 
pobres que es repartia als 
antics hospitals a peu dels 

El Ranxo de Ponts

Seixanta grans olles començaran a treballar a les 6 
del matí per a que al migdia puguin repartir-se les 
vuit mil racions de la menja popular de Carnaval

camins per alimentar viat-
gers, traginers i pobres.
 P o d r í e m  d i r  q u e 
l’essència de la Festa del 
Ranxo de Ponts és això, 
«el  ranxo», una mena 
d ’ e s c u d e l l a  c a t a l a n a 
elaborada en mig del carrer 
el dimarts de carnaval, 
com a gran àpat abans 
d ’end insar-nos  en  la 
Quaresma. A l’olla s’hi posa 
porc, botifarra negra, col, 
patates, mongetes, fideus 
i arròs, gallina, pollastre, 
algun garró de pernil, ... i 
tot allò que, el dia abans, ha 

donat el poble mitjançant 
la tradicional cercavila que 
porta per nom «Lali-lali», 
igual que la cançó que van 
cantant la quitxalla que hi 
participa.
 Una renglera d’olles 
d’aram es posen al foc a 
les sis del matí. En total 
una seixantena, les quals 
fan una gran cuina per a 
elaborar al voltant d’unes 
8.000 racions d’aquest 
suculent  p lat  que es 
reparteix, un cop tastat 
per les autoritats, a locals 
i forasters.

El Ranxo de Ponts



10 >> C O M A R C A

Montgai celebra la primera edició de la 
Setmana Cultural amb molts actes

 Montgai va celebrar la 
passada setmana la primera 
edició de la  Setmana 
Cultural amb una quinzena 
d’activitats. L’objectiu, segons 
les entitats organitzadores, 
era «oferir als veïns de la 
localitat una
programació cultural i lúdica 
de la qual poguéssim gaudir 
conjuntament».
 Les activitats es van 
iniciar el passat dilluns 
amb una xerrada sobre 
l’aigua i la salut a càrrec 
dels tècnics Maria Sangrà 
i Quique Vázquez. Al llarg 
de la setmana hi ha hagut 
un concurs de pastissos 
d’hivern, una caminada 
a Butsènit d’Urgell, una 
recollida d’aliments per 
al Banc d’Aliments de la 
Noguera, visites guiades a
les trinxeres de Montgai i 
al Museu de la Maquinària 

Setmana cultural a Montgai

L’éxit d’aquesta primera edició de la Setmana 
Cultural fa que les entitats es plantegin organitzar 
una altra els mesos d’estiu

Agrícola Antiga de Butsènit 
(propietat de Jaume Esteve), 
un tast de vins-sopar, un bingo 
d’aliments, projeccions de 
pel·lícules, una demostració 
de batucada, una xerrada 
sobre la història de les 
campanes de Montgai i el 
procés d’elaboració d’una 
campana de Balaguer 
i, finalment, una xerrada 
sobre seguretat en el món 
rural a càrrec dels agents 
dels Mossos d’Esquadra de 
Balaguer.
 D e s p r é s  d e  l ’ è x i t 
d’aquesta primera edició, 

les entitats de Montgai no 
descarten organitzar-ne una 
altra durant l’estiu.
 L’alcalde, Jaume Gilabert, 
va agrair als membres de les 
entitats que
en temps de crisis com 
l’actual s’uneixin i impulsin 
noves activitats que donen 
vida a les petites poblacions 
com Montgai. 
Gilabert va recordar que «els 
ajuntaments petits cada 
dia disposen de menys 
recursos per f inançar 
act iv i ta ts  d ’aquestes 
característiques».

Setmana cultural a Montgai

Perruqueria Salud-Goretti de Balaguer 
celebra el seu 25è aniversari

 L’establiment comercial 
de Balaguer Perruqueria 
Salud-Goretti, éstà dirigit 
des de fa ja 25 anys, per 
la senyora Immaculada 
Salud, creadora de tècni-
ques pròpies de recollits i 
postisseria. La seva espe-
cialitat són els tallats amb 
navalla.
 El treball amb uns ex-

L’any 2000 va col·laborar en els pentinats de les 
candidates a Miss Catalunya

traordinaris productes i un 
alt grau de professionalitat 
és el seu gran secret, i el 
que la satisfà és la bona 
acollida de la seva clientela 
i el reconeixement de tot 
l’esforç i temps dedicat a 
la seva professió.
 En quan als productes 
que utilitzen, cal fer esment 
que l’ampli ventall d’assor-

timent és tot de la mateixa 
qualitat.
 Un dels seus grans èxits 
assolits durant tots aquests 
anys, va ser l’any 2000 quan 
va poder col·laborar en fer 
els pentinats de les can-
didates a Miss Catalunya 
d’aquella edició.
 El saló de perruqueria 
compta amb un personal 
jove i dinàmic, el qual des-
prèn una gran simpatia i 
educació amb el tracte diari 
amb els seus clients.

PUBLIREPORTATGE

Imma Salud vol 
agraïr a tota la seva 
fidel clientela la seva 

col·laboració per 
poder haver tingut 
aquesta continuitat. 
Moltes gràcies a tots.

C/ Sant Crist, 30 · Tel.: 973 448 374
25600 BALAGUER ·Lleida·
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El Museu de la Noguera acull la exposició 
sobre “la Medicina en l’època romana”

 El Museu de la Noguera 
acollirà del 8 de febrer al 14 
d’abril, a la sala d’exposici-
ons temporals, la exposició 
«La Medicina en l’època ro-
mana» produïda pel Museu 
de Badalona.
 Aquesta mostra és una 
introducció a la manera 
d’entendre la medicina i al 
tractament de les malalties 
en l’època romana. 
 La exposició,  molt 
didàctica,explica l’evolució 
en el temps, des dels 
orígens, molt lligats a remeis 
transmesos per tradició oral 
que es remunten al neolític, 
impartits pel patriarca 
de la família, fins a una 

medicina més científica, 
molt influïda pel món grec, 
que té diferents escoles o 
tendències, i que estarà 
a l’abast, principalment, 
de les clases benestants 
(fins al segle IV dC no es 
crea la figura del metge 
municipal).
 L’ e x p o s i c i ó  t a m b é 
exp l ica  les  d iv in i ta ts 
vinculades a la medicina, 

Museu de la Noguera

com s’exercia la professió, 
en quins espais visitaven 
els  metges (c l íniques 
i  h o s p i t a l s ,  s o b r e t o t 
militars), la praxis mèdica 
testimoniada pels autors 
clàssics, així com algunes 
especialitats mèdiques i 
l’instrumental de què es 
disposava, del qual es 
poden veure rèpliques.
 Coneixerem les malalties 
i epidèmies més comunes 
i quines eren les cures i 
remeis que s’aplicaven a 
l’època romana.
 La inauguració de la 
exposició sobre la Medicina 
en l’època romana, es farà 
el divendres, dia 8 de febrer, 
a les 20.00 hores, a la Sala 
d’Exposicions temporals del 
Museu de la Noguera.

La medicina en l’època romana

La mostra es podrà 
veure a la sala 
d’exposicions temporals 
del 8 de febrer al 14 
d’abril

 El proper dimarts 12 
de febrer, es celebrarà 
també la Matança del 
porc d´Artesa de Segre 
q u e  a n u a l m e n t  s e 
celebra el dimarts de 
carnestoltes.   
 Pr imerament ,   a 
partir de les 9 del matí, es 
prepara l´àpat col.lectiu 
de la matança del porc  
i es confeccionen les 
llonganisses i botifarres 
i a la tarda a partir de les 
17,30 hores, s’organitza 
una gran llonganissada 

Artesa de Segre prepara la 
matança del Porc pel proper 
dimarts de Carnestoltes

Matança del Porc a Artesa de Segre

S’elaboraran pel 
berenar del dimarts  
12 de febrer a Les 
Sitges  llonganisses i
botifarres

popular per berenar  
tot el poble i visitants , 
prèvia compra del tiquet 
correponent.
 El berenar es fa a Les 
Sitges, organitzat per la 
Comissió de la Matança 
del Porc d’Artesa.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 El protagonista de la 
darrera novel·la de Jordi 
Coca, “En caure la tarda”, 
és en Miquel Gironès, 
un home de seixanta-
quatre anys que fa molt 
de temps que viu sol. 
És gras, i els divendres 
al vespre sempre torna 
cansat a casa. D’ençà 
que se li  va morir la 
dona, el carrer on viu ha 
canviat profundament 
i ell ja no entén el món 
que l’envolta. Abans era 
el perfecte intermediari 
comercial, elegant, àgil, 
amb sentit de l’humor, i en 
canvi ara és feixuc i lent. 
“En caure la tarda” és la 
descripció de la intimitat 
d’un home senzill ,  la 
reconstrucció del seu 
recorregut vital. És el 
testimoni desencisat d’un 
món bastit amb mentides 
i sense perspectives de 
futur.

Nadies se salva solo
Autor: Margaret Mazzantini
Gènere: Novel·la

 “Nadie se salva solo” 
és l’emotiva història  
d’una parella actual. 
La Dèlia i en Gaetano 
eren parella, però ara 
ja no ho són. Una nit 
d’estiu es reuneixen en 
un restaurant, a Roma, 
poques setmanes després 
d’haver-se separat. Ell, 
en Gaetano, viu en una 
residència. Ella, la Dèlia, 
s’ha quedat a la casa amb 
els seus dos fills encara 
petits, en Cosmo i en 
Nico. Són joves i encara 
tenen l’oportunitat de 
tornar  a  començar, 
però els inquieta i els 
fa por allò desconegut. 
En què van equivocar-
se? No ho saben. La 
passió de l’inici i la ràbia 
del final encara estan 
perillosament a prop. És 
la senzilla i commovedora 
història d’una parella 
contemporània.

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

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

En caure la tarda
Autor: Jordi Coca
Gènere: Novel·la

 Ningú no sap gaire 
quan  i  per  què  van 
començar les baralles 
entre la família de can 
Gos i de can Llebre. Però 
per en Guerau Gos i la 
seva família una cosa és 
clara, que totes les llebres 
són porugues com una 
llebre; i per en Lluc i la 
seva família, que tots els 
gossos tenen la dolenteria 
d’un gos. Ara bé, tot canvia 
quan durant la Gran Cursa 
esclata una tempesta al 
Bruguerar de les Llebres.
 Un llibre ric en imatges 
i jocs verbals sobre el 
triomf de l’amistat damunt 
els prejudicis. Un llibre 
que il·lustra amb molt 
humor com l’amistat pot 
vèncer tots els prejudicis. 
Un conte intel · l igent 
sobre la convivència i la 
tolerància, per fomentar 
aquests importants valors 
als més joves.

El gos i la llebre
Autor: Rotraut Susanne
Gènere: Juvenil (+7)

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

Indesinenter
Ni tu ni ell no feu gairebé res,
per mor d’aconseguir el vostre propòsit.
L’entorn li resta lloc al lloc del cor,
i els dos, el seu i el teu perden empenta
d’ençà que no acareu noses i pors.
Calia batre’s junts i barallar-se,
maldant per fer-li front al temps inhòspit,
bufés per on bufés qualsevol vent.
L’impuls primer és la pauta més fiable,
l’aval que l’ha fet sempre vertader.

 LaL’escriptora de Tor-
relameu, Helena Rufat, 
presentarà el porper 8 de 
març a les  20.00 hores 
del vespre la seva prime-
ra novel.la, Una història 
d’amor. L’acte, que comp-
tarà amb la presència 
del també escriptor ba-
laguerí Ramon Rubinat, 
se celebrarà a la Llibreria 

Espai Lector Nobel de 
Balaguer, aprofitant la 
inauguració del nou local 
per fer presentacions i 
activitats literàries.
Una història d’amor 
s’ambienta a Torsal, po-
ble fictici però que retrata 
molt bé la vida rural dels 
anys del franquisme. La 
Teresa, una mare soltera 
amb dos fills, hi arriba a 
principis dels 80, fugint 
de Barcelona, la seva 
ciutat, després que allí 
no trobi el camí per sortir-
se’n. A Torsal farà amistat 
amb el capellà del poble, 
en Benet Riera, i amb-
dós viuran experiències 
comunes que, alterades 
pels secrets del passat 
i pels esdeviments del 
futur que se’ls acosta.

Helena Rufat presenta “una 
història d’amor” a la llibreria 
Nobel de Balaguer
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Dones d’Almatà recapten diners pel 
missioner jesuita Rafael de Sivatte

 L’associació Dones d’Al-
matà de Balaguer va portar 
el passat diumenge, 27 de 
gener, al Teatre Municipal 
de la capital de la Noguera, 
l’obra ‘La importància de 
ser Frank’ d’Oscar Wilde, a 
càrrec de la
companyia Teatre del Tali-
ón, del Col·legi d’Advocats 

de Lleida.
 La recaptació que es va 

la importància de ser Frank

fer de l’obra es destinarà 
al missioner jesuïta Rafael 
de Sivatte, impulsor del 
projecte ‘Construyendo 
sueños’ a El Salvador, des-
tinat a facilitar estudis a 
joves de les zones més 
empobrides d’aquest país 
centreamericà. 
 L’entitat balaguerina 
col·labora des de fa anys 
amb el missioner jesuïta, 
organitzant obres de teatre, 
conferències i documentals 
per tal recaptar fons i donar 
a conèixer la seva feina a El 
Salvador.

La importància de ser Frank

Amb la recaptació de 
l’obra de teatre que va 
oferir-se el passat 27 de 
gener, al Teatre 
Municipal de Balaguer

 La tercera proposta 
del cicle d’hivern del Te-
atre Municipal és l’obra 
de teatre EL NOM dels 
autors Matthieu Dela-
porte 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 Mon-
clús i Mireia Prats. EL 
NOM és una comèdia 
excel·lent i els crítics ja 
l’han vaticinat com la 
comèdia de l’any, amb di-
vertides rèpliques i cops 
de bon teatre popular que 
mantenen a l’espectador 
en constant interès.EL 
NOM es representarà a 
Balaguer el 17 de març a 
les 19h.

L’obra teatral “El Nom” 
tancarà el cicle d’hivern del 
Teatre Municipal

L’obra el Nom està 
dirigida i interpretada 
per l’actor Joel Joan 
i es representarà el 
diumenge 17 de març

El Nom
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Olot ...........................52
2. Cornellà ....................49
3. Europa ......................45
4. Manlleu ....................36
5. Rubí ..........................35
6. Figueres ...................34
7. Santboià ...................33
8. Pobla Mafumet .......33
9. Rapitenca .................29
10. Vilassar ..................27
11. Terrassa ..................27
12. Gramenet ...............26
13. Gavà ........................26
14. Montanyesa ...........22
15. Júpiter ....................20
16. Castelldefels ..........19
17. Vilafranca ...............19
18. Vic ...........................19
19. Balaguer ............... 18
20. Palamós .................18

1. Adrià de Mesa 8
2. Sergi Galceran 7
3. Iban Parra ....... 5
4. Xavi Gracia...... 1
5. Jerson Bosch . 1
6. A. Martínez ..... 1
7. Roger Giribet .. 1

 Adrià de Mesa, 
amb el seu Hat-Trick 
davant la Monta-
nyesa ha superat a 
Sergi Galceran com 
a màxim golejador 
de l’equip amb vuit 
gols
 El davanter del 
Balaguer cada cop 
es troba en millor 
forma física i cada 
vegada més va com-
penetrant-se amb 
els seus companys, 
cosa que fa més 
senzill que vegi por-
ta amb molta més 
facilitat.

Adrià de Mesa

El C.F. Balaguer suma 7 dels 9 punts 
possibles en la segona volta de la lliga
L’equip dirigit per Juanjo 
Tenorio ha recuperat la 
confiança en les seves 
possibilitats i ja està a un 
punt de la salvació

27/01/2013

GRAMENET 0
BALAGUER 0

 El Balaguer de Juanjo 
Tenorio després de co-
mençar la segona volta 
del campionat amb una 
victòria sobre el Júpiter 
per 4-0, va aconseguir un 
meritori empat al camp 
de la Gramenet, i el passat 

les seves possibilitats de 
sortir del pou de la classifi-
cació. Amb els 7 punts que 
han sumat dels 9 possibles 
en aquesta segona volta, 
els balaguerins ja han 
deixat la darrera posició, 
i estan a un sol punt de la 
zona de salvació.
 La única nota negati-
va de la setmana va ser 
l’inici d’infart que va sofrir 
el jugador Joni Fornier a 
la finalització del partit 
a Santa Coloma de Gra-
menet, i que va haver de 
passat sis dies ingressat a 
l’Hospital de Bellvitge. Per 
sort, el divendres ja li van 
donar l’alta mèdica.
 E l  B a l a g u e r,  j u g a 

diumenge es retrobava 
amb la victòria davant la 
Montanyesa per 3-1, amb 
un Hat-Trick d’Adrià de 
Mesa, en un bon partit 
dels balaguerins que han 
recuperat la confiança en 

Sergi Galceran lluitant una pilota

02/02/2013

BALAGUER 3
MONTANYESA 1

El Balaguer ha recuperat la confiança en el seu joc 

Propers encontres

10/02/2013 ··  12 h.
Nou Municipal de

la Bòbila
Gavà |Balaguer

-------------------------------------
17/02/2013  ··  12 h.
Camp Municipal de 

Balaguer
Balaguer | Cornellà

aquest diumenge al camp 
del Gavà, i el proper diu-
menge 17 de febrer rebrà 
al Muncipal al Cornellà, 
un dels millors equips de 
la categoria, on haurà de 
demostrar la seva recupe-
ració de joc.
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La Mitja Marató de Balaguer arriba a la 
seva 25ena edició, el proper 24 de febrer

 Balaguer acollirà el 
proper 24 de febrer la 25a 
edició de la Mitja Marató, 
16a Diada Atlètica i la 6a 
Cursa de 10 kilòmetre, 
unes proves esportives a 
les que enguany s’hi afe-
geix un jogging solidari, 
una cursa de 4,8 kilòme-
tres que servirà per recap-
tar fons per a l’Associació 
l’Estel.

responsables del Club 
Atlètic Maratonians del 
Segre, Jordi Cerzuela, va 
destacar que enguany s’ha 
apostat per un circuit més 
urbà, tot i que es manté, en 
el cas de la mitja marató, 
el recorregut cap a Gerb i 
Sant Llorenç.
 Pel que fa a la cursa 
de jogging,  modal i tat 
atlètica que consisteix 
en córrer o trotar a un 
ritme lent i suau, els drets 
d’inscripció, tres euros per 
persona, es destinaran a 
l’Estel. La previsió és que 
la recaptació es pugui 
destinar cada any a una 
entitat social diferent.
“Amb aquesta prova, a 
banda, donem opció a que 
qualsevol persona pugui 
part ic ipar  en aquesta 
jornada atlètica, ja que el 
jogging és una modalitat 
que fins i tot es pot fer 
caminant”, va destacar 
Guifré Ricart.
 L’ a l c a l d e ,  J o s e p 
Maria Roigé, va felicitar 
a l’organització pel quart 
de segle de la prova, «hem 
arribat fins aquí gràcies 
a què és una prova de 
qualitat, que gaudeix de
reconeixement entre els 
aficionats a l’atletisme».

 El regidor d’Esports, 
Guifré Ricart, va explicar 
ahir durant la presentació 
d e  l e s  p r o v e s  q u e 
l’objectiu és arribar al 
miler d’inscrits, entre les 
quatre proves: la mitja 
marató, la cursa de 10 
kilòmetres, el jogging i la 
Diada Atlètica, la cursa 
per als més petits. Per 
la seva banda, un dels 

Mitja Marató

La inscripció a la prova atlètica de la capital de la 
Noguera es destinarà a l’Estel, i està previst que 
cada any vagi a una entitat social diferent

Mitja Marató

 En David Bach  del 
Club Esportiu Natació 
Balaguer ha participat 
aquest passat dissabte 
en la segona jornada de 
la lliga catalana de nata-
ció adaptada celebrada 
a les instal·lacions de 

Club Natació Marto-
rell.
 Com a resultats mes 
destacats tenim  en la 
seva categoria S10 la 
segona posició en els 
50 metres esquena que 
amb un temps de 40 
segons i 21 centèsimes 
aconsegueix la seva 
tercera mínima per al 
campionat estatal de 
natació adaptada, i en 
els 100 metres lliures 
ha aconseguit la quarta 
posició.

David Bach del CEN  Balaguer
aconsegueix la mínima per 
l’estatal de natació adaptada

Ho va aconseguir en 
el decurs de la segona 
jornada de la lliga 
catalana de natació 
adaptada

David Bach
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El diumenge 10 de febrer es celebra la II 
Duatló La Noguera Esport a Sant Llorenç

 El passat diumenge 
es jugà la segona ronda 
del campionat  d´escacs 
per equips de Catalu-
nya. Després del bon 
resultat en la primera en 
que l´equip noguerenc 
s´imposava al de Torà 
per la mínima, i amb la 
moral molt alta, toca-

va visitar Barcelona, al 
barri de Sant Andreu, a 
priori un dels aspirants 
al títol.    
 El resultat final va 
ser agredolç, perdent 
per un ajustat resultat 
de Club Escacs Sant An-
dreu B 5.5 – Club Escacs 
Balaguer 4.5 .

Els Escacs balaguerins freguen 
la sorpresa a Barcelona

Escacs Balaguer

Duatló de la Noguera

 Per segon any consecu-
tiu, «la noguera Camping» 
organitza la Duatló La No-
guera Esport. A diferencia 
de l’anterior edició, de caire 
popular, aquest any pretén 
assolir un lloc destacat 
dins el calendari oficial de 
la Federació Catalana de 
Triatló i triplicar el nombre 
de participants.
 El Duatló denominat 
com a «sprint» consta de 
3 sectors; el primer serà 
una prova de running de 
5 km de longitud per la 
plana ubicada entre Sant 
L lorenç de Montgai  i 
Gerb, el segon sector de 
bicicleta de carretera anirà 
de Sant Llorenç de Montgai 
a Vilanova de la Sal i 
finalment un tercer sector 
de running de 3 km. La zona 
de box i transicions estaran 
situades dins el complex 
«la Noguera Camping»..

Aquesta segona edició de la Duatló de Carretera La 
Noguera Esport serà puntuable per al Campionat de 
Catalunya i Lliga de Clubs
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Bons resultats dels joves nedadors 
balaguerins a la Lliga catalana 

Nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer

 El passat dissabte 19 
de gener es va disputar 
a la piscina de l’ INEF 
Lleida la 3a Jornada de la 
lliga catalana per equips 
benjamí i Prebenjamí. El 
CEN Balaguer ha partici-
pat amb un total de 26 ne-
dadors, amb una notable 
millora respecte a les dos 
primeres jornades, amb la 
realització de les proves 
de braça i crol.
 D e s t a c a r e m  e n  l a 
categoria Prebenjamina 
Masculina en Max Viola, 
G i u l i a n  A l e c s a n d r u 
i  l ’Eric Alarcon. En la 
categoria Prebenjamina 
Femenina destaquem a 
la Núria Bonet, Martina 
Ollé, Cel Viola, Alba Farré, 
Aina Duran i  la Berta 
Benseny.
 En categoria Benjamí 
Femení tenim a l’Aina 
To r r u b i a n o ,  I v o n n e 
Fernández,  Alexandra 
Papel l ,  Clàudia Goya, 
R a m a t o u l a y e  B a l d e , 
Aurembiaix Pifarré, Sixela 

La tercera jornada es va disputar a la piscina del 
INEF Lleida, amb bons resultats pels joves nedadors 
balaguerins que hi van participar

El Club Bàsquet Balaguer guanya per 
62-71 a la pista del ADE Fuster A

 L’equip senior mas-
culí  del Club Bàsquet 
Balaguer va aconseguir 
una important victòria a 
la pista del ADE Fuster A 
per 62-71, aconseguint la 
setena victòria de la tem-
porada. Amb 7 victòries i 
10 derrotes els nois que 
entrena Jordi Caufapé, 
ocupen la novena posició 
de la taula.
 El proper dissabte 9 
de febrer, els balaguerins 
rebran al C.B. Cerdanyola, 
penúltim classificat, una 
magnífica ocasió per con-
solidar-se a la meitat de la 
taula, en aquest inici de la 
segona volta del campio-
nat. 

Senior masculí del C.B. Balaguer

Els balaguerins jugaran al pavelló poliesportiu, 
aquest 9 de febrer davant el C.B. Cerdanyola

Gracia. 
 I finalment en categoria 
B e n j a m í  M a s c u l í  e l s 
nedadors Marc Bo, David 
Fernández, Marc Suñé, 

David Pérez, Nil Viola, 
Adrià Cerezuela, Ángel 
López, Genís Alías, Aitor 
Morales i en Joan Bonet.

 La botiga de bicicletes 
i complements de Bala-
guer +Bike, que va obrir 
el desembre de l’any 2011, 
va realitzar una campanya 
durant els mesos d’octu-
bre a desembre de 2012, 
per tal de celebrar el seu 
primer aniversari, con-
sistent en el sorteig de 
una bicicleta BTT marca 
CUBE de carbono entre 
tots aquells clients, amics 
o aficionats a la bicicleta 
que van adquirir una de 
les butlletes que es venien 

al preu de 3 euros. El sor-
teig es va fer el passat 27 
de desembre, coincidint 
la butlleta premiada amb 
les tres darreres xifres del 
primer premi de la Loteria 
Nacional d’aquell dia.
 Les butlletes van estar 
molt repartides entre la 
comarca de la Noguera i 
tota la provincia, entre de 
gent de tot arreu, ja que el 
seu propietari, el Sergi, 
gran aficionat a la BTT, va 
participar en nombrosos 
proves de BTT d’arreu 
on va distribuir les butlle-
tes.
 La botiga +Bike està 
especialitzada, a banda 
de venda de bicicletes i 
complements, en la repa-
ració i posta a punt de les 
bicicletes.

+Bike de Balaguer fa entrega 
de la BTT que va sortejar en 
motiu del seu 1r aniversari

Un moment de l’entrega del premi al guanyador

L’agraciat va ser David 
Suárez de Masquefa, 
de la província de
Barcelona que va
adquirir una butlleta

PUBLIREPORTATGE
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 Derrota del Cristec 
Balaguer en una de les 
pistes més difícils de 
la categoria i contra un 
dels equips que millor 
joc fa com es La Flores-
ta, per 9-4. Des de l’inici 
es va veure un equip 
local molt agressiu que 
no deixava entrar en 
joc l’equip balaguerí 
gràcies a la seva gran 
defensa i ja en el mi-
nut 3’ s’avançava en 
el marcador amb un 
2 a 0 que obligava el 
tècnic Jaume Canal a 
demanar un matiner 
temps mort.   
Semblava que aques-
ta aturada donava els 
seus fruits ja que Tarroja 

en el minut 8 retallava 
distàncies, però la reac-
ció dels de La Floresta 
va ser fulminant amb 
dos gols consecutius 
d’Echevarria en els mi-
nuts 10 i 12. El partit es 
veia interrumput cons-
tantment per les faltes 
xiulades pels arbitres, 
cosa que no beneficiaba 
el joc al contraatac del 
Balaguer que una i altre 
cop veia com aquestes 
aturades impedien els 
seus atacs directes. 
 L a  t ò n i c a  d e  l a 
segona part va ser la 
mateixa, un Cristec molt 
imprecís en defensa i 
un Olímpic La Floresta 
conscient dels punts 
forts dels visitants. 
 El Cristec Balaguer 
repren la competició 
el proper dissabte 9 de 
febrer a partir de les 
18’00 h. al Poliesportiu 
Municipal de Balaguer 
contra el Castellbisbal.

Derrota del Futbol Sala 
Balaguer-Cristec per 9-4 a la 
pista del C.F.S. La Floresta

Futbol Sala Cristec

El Cristec rebrà el 
proper dissabte dia 9 
de febrer al 
Castellbisbal, al 
Pavelló poliesportiu

El CTT Balaguer Villart Logístic guanya a 
l’Arteal i perd per la mínima a Mataró

 El passat cap de set-
mana el Balaguer Villart 
Logístic va obtenir una 
nova i important victòria en 
guanyar un dels equips de 
la part mitja de la classifi-
cació, l’Arteal de Santiago 
de Compostela, per un clar 
4 a 1.
 En el primer partit 
la jugadora balaguerina 
Tingting Wang va superar 
sense cap dificultat la 
hongaresa Edina Krisztina 
Tóth per 3 a 0 (11-1, 11-7, 
11-3). En el segon partit Yan 
Lan Li va haver d’esforçar-
se més per guanyar la 
romanesa Zita Melinda 
Ciucui pel mateix resultat 
de 3 a 0 (11-6, 17-15, 13-11). 
Anna Biscarri va caure per 

per a la classificació per a 
la Copa d’Europa.
 D’altra banda, el passat 
2 de febrer, les balaguerines 
van disputar el seu encontre 
a la pista del Mataró, tercer 
classificat de la Superdivisió, 
perdent per un ajustat 4-3. 
Una derrota amb sabor de 
victòria, bans de visitar, 
el proper 9 de febrer, la 
pista del Cartagena, primer 
classificat i actual campió 
de la lliga. Tot i la derrota 
a Mataró i el que pugui 
succeir a Cartagena, les 
balaguerines continuen 
amb opcions de seguir 
mantenint la seva 5èna 
posició a la classificació 
que li donaria l’accés a la 
ETTU Cup.

1 a 3 davant Raquel Bonilla 
(7-11, 11-7, 9-11, 4-11). El 
partit de dobles que va 
enfrontar Wang i Li contra 
Circui i Bonilla se’l van 
endur amb nolta facilitat 
les balaguerines per 3 a 0 
(11-3, 11-5, 11-4). I finalment 
Yan Lan Li finalitzava amb 
un gran partit contra Tóth a 
la que guanyava també per 
3 a 0 (12-10, 11-2, 11-6), fent 
pujar al marcador general 
el definitiu 4 a 1.
 L a  i m p o r t à n c i a 
d’aquesta victòria davant 
l’equip galleg de l’Arteal 
rau en el fet que és un rival 
directe, un dels equips de la 
part mitja de la classificació 
amb qui l’equip balaguerí 
es pot disputar una plaça 

CTT Balaguer Villart Logístic

L’equip de tennis taula femeni Villart Logísitc visitarà aquest dissabte 9 de
febrer, la pista del lider i campió de lliga actual, el Cartagena, amb totes les
opcions de continuar en la cinquena posició de la superdivisió femenina

VI JORNADA ESPÍRITA TARGARINA
DISSABTE 23/02/2013 de 16:00 a 20:00
DIUMENGE 24/02/2013 de 9:30 a 20:00

“GAT del ROSAL”, Av. Onze de Setembre s/n de Tàrrega (Lleida)
PROGRAMA DETALLAT A http://otusineram.tarregae.org

ORGANITZA: Associació Espírita Otus i Néram
C/ Germana Mercè Santacana, 13 - Tàrrega

Tels. 973 31 18 95 - 973 31 12 79 - otusineram@terra.es
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En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Benvolgut amic;
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Em suposo que ja estàs 
assabentat de tot el que 
passa en aquesta “España de 
nuestros amores”. Amb tot jo 
recordo sovint quan tenies 
ganes de tornar, i jo, t’ho vaig 
treure del cap. Alguna cosa 
em deus.
 Les conviccions són 
enemigues més perilloses 
de la veritat, que les mateixes 
mentides. I aquí la lluita és 
voler convèncer a la gent 
que la democràcia la tenim 
gràcies als partits polítics. 
Lluiten aferrissadament per 
augmentar la seva actual i 
corresponent clientela, i si 
poguessin a repartir el pastís 
només serien dos, i així teva 
i meva, i meva i teva.
 Només ens faria falta 

aquest perfeccionisme per 
acabar de podrir-ho tot. 
Perquè ja ara, amb tota la 
competència no hi ha un pam 
de net, no queda res d’aquell 
“mans netes...”, ni d’aquell 
altre “del cent anys...”, que 
tan be sonaven. Aquest 
hivern avança seguint els 
passos de la calamitat, que 
potser no serà, però el seu 
tuf necessitarà un perfum 
molt fort per aplaçar-ho. 
Citen al poble cada minut, 
volen fer creure que és el 
poble el que fa força per tirar 
pel camí de la drecera. És 
un altra mentida, el poble va 
mirant el desenvolupament 
de tot aquest guió que 
no deixa d’ésser el millor 
al no ser conegut. Bona 

música. Orfeons amb nom 
d’Associacions que canten 
el que ells volen i convé, i 
el poble fent de titella. Si 
surt malament serà com 
sempre culpa de Madrid. Els 
caps es faran fonedissos, i a 
nosaltres no ens salvarà ni la 
Verge de la Caritat, que per 
cert desconec quina és.
 La veritat tots sabem que 
la política la fa fracassar. 
L’altre dia al  programa 
del Sr. Cuní, deia que hi 
havia 300 polítics imputats 
judicialment, que es sàpiga 
dic jo,  amb milers  de 
milions en joc, i clar està, 
desapareguts, els diners 
no ells, torno a dir jo. I jo 
penso en la quantitat dels 
no empaperats encara, i 
no se si multiplicar-ho per 
quatre, per deu, o per cent. 
Malgrat tot, vull continuar 
pensant en tots aquells que 
es conformen amb el seu 

 D’un temps ençà, la 
principal preocupació dels 
ciutadans ha anat canvi-
ant des del terrorisme, a 
l’atur, a la situació econò-
mica del país fins arribar a 
la classe política. I no els 
falta la raó.
 Caldrien molts fulls 
per exposar de forma breu 
la gran quantitat de casos 
de corrupció que han estat 
objecte de judici i que han 
conclòs amb sentències 
condemnatòries dels incul-
pats, i molts d’altres que 
no s’han arribat a jutjar per 
qüestions formals. Caldria 
afegir també alguns dels 
que a hores d’ara encara 
s’estan portant a terme 
les diligències d’instruc-
ció. I els que falten perquè 
no s’han descobert o que 
són petites corrupteles. 
Una vergonya. Com país 
donem una imatge d’allò 

Quin fàstic. Prou corrupció!
Grup Municipal d’ICV a l’Ajuntament de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

més semblant a una repú-
blica bananera dels anys 
70.
 És clar que tot això 
passa perquè hi ha perso-
nes que per comptes de 
servir a la societat estan 
en política per a servir-se 
a ells mateixos. Una gran 
minoria, però mediàtica-
ment molt sorollosa. Si 
fem números són molts 
més els polítics honestos 
que els xoriços.
 La finalitat de tot plegat 
és, naturalment, l’enriqui-
ment personal o el finan-
çament de les enormes 
despeses que suposen les 
campanyes electorals dels 
partits anomenats grans, 
amb diners procedents de 
sectors, empreses o perso-
nes que d’una forma o una 
altra es beneficien de les 
decisions polítiques que 
es fan a mida d’ells.

 Els dirigents dels par-
tits sempre s’escuden en 
que són actuacions perso-
nals que res tenen a veure 
amb el partit i per això no 
assumeixen responsabi-
litats polítiques en forma 
de dimissió. Paradigmàtic 
és el comportament del 
Sr. Duran i Lleida d’Unió 
Democràtica, que a pesar 
de que s’ha provat judi-
cialment el finançament 
irregular del partit, ell no 
dimiteix, tot i haver-ho 
promès en el seu moment. 
Demana perdó des de Xile 
i tot arreglat. Diu que no 
ho sabia. Difícil d’enten-
dre, però si li han fet una 
jugada i no s’ha assaben-
tat també hauria de dimitir, 
per ruc. Ell és el dirigent i 
com a tal, s’ha d’estar a 
les verdes i a les madures. 
I com el Sr. Duran, el Sr. 
Rajoy, la Sra. Dolores de 
Cospedal, i molts altres.
 Naturalment la culpa 
és nostra, dels electors, 
perquè escollim com a 
dirigents a uns xoriços. I 
quan més xoriços millor 

sou, i tenen una vertadera 
ànsia de complir amb el seu 
deure. Que Déu ens guardi 
de fer cap mal pensament!, 
però jo com vostè mateix 
hem rebut una malíssima 
llavor, i ja dubtem de tot. 
I ens agrada escriure del 
que perdem, i potser ens 
preocupem per les coses que 
han de venir, barrejant-t’ho  
amb tot el que no se n’havia 
d’anar. Diguem seguretat, 
diguem bon nom, diguem 
certesa, digem-ne ètica, o 
senzillament poder mirar als 
ulls dels nets amb la netedat 
de la pau interior.
 I parlant de seguretat, 
amic meu, aquí ja hem 
arribat a l’entrada violenta 
i nocturna, amb colla i amb 
objectius escollits per robar 
amb violència. I aquelles 
hores viscudes tardaran molt 
de temps en esborrar-se. 
Amb tot, un mal tràngol pel 

que ho pateix i ha perdut el 
que era seu. Clar, també és 
cert que podia ser pitjor. Us 
podeu imaginar el que ha de 
passar un raptat amb preu de 
la vida, pensant en que ningú 
vulgui pagar. Recoi !, és per 
sentir créixer els cabells 
blancs.
 Esperem que aquesta 
onada de corrupció s’acabi. 
No dic s’aclarí per que crec 
és un impossible, quan dic 
s’acabi, penso només en 
una discrecció més acurada 
per allò; “De que pecat 
amagat mig perdonat”, ens 
estalviaríem l’escàndol en 
uns moments molt delicats 
per molta gent, i parlaria 
sense paraules d’una mica 
més d’intel·ligència dels 
lladregots. 
 Rep una forta abraçada.
 

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

els hi va. Solament cal veu-
re el cas del PP a València, 
a Mallorca o a Madrid. A 
més corrupció, més gran 
és la majoria que obtenen 
a les eleccions. Per llogar-
hi cadires !!.
 Des d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds sempre hem 
cregut que la informació 
de tot allò que té a veure 
amb la vida política ha de 
ser pública, accessible i 
actualitzada. Al 2006 vam 
proposar al Congrés dels 
Diputats una modificació 
del codi penal perquè el 
finançament il•legal dels 
partits es consideri delicte 
amb pena de presó. Van 
votar en contra PP, PSOE 
i CiU. Al 2008 vam presen-
tar un pla integral contra 
la corrupció. Van votar en 
contra PP, PSOE i CiU. Al 
2012 vam voler fer una re-
forma de la llei de finança-
ment dels partits polítics. 
Van votar en contra el PP, 
PSOE i CiU. Al Parlament 
de Catalunya l’any 2011 
vam presentar una moció 
per la qualitat democràti-

ca. CiU va votar en contra. 
Per què serà que voten en 
contra?
 A Balaguer poca cosa 
podem fer per tal de canvi-
ar aquest estat d’opinió, a 
part de donar exemple de 
transparència i bon fer. Pa-
tim allò que es diu popu-
larment “tots són iguals”, 
“és perquè no estan gover-
nant”, etc. Tenim, però, l’or-
gull de que cap dels molts 
càrrecs públics d’ICV que 
tenen responsabilitats de 
govern han estat condem-
nats per cap afer derivat 
del seu càrrec. Pocs par-
tits poden dir el mateix. A 
nivell d’ICV de Balaguer 
els nostres comptes estan 
clars i són nets. I a dispo-
sició de tot aquell que vul-
gui informació sobre les 
despeses electorals a les 
campanyes municipals, 
aportacions privades o 
aportacions públiques. No 
tenim res per amagar i ens 
agradaria que tots els par-
tits polítics diguessin el 
mateix, per allò de la clare-
dat i del donar exemple.
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L’Escola Bonavista va celebrar el Dia de 
la Pau fent un colom al pati de l’escola

 Any rere any l’escola 
Bonavista celebra el Dia de 
la Pau per tal d’involucrar 
als nens i nenes els valors 
de la solidaritat, l’amistat, 
el companyerisme i la no 
violència.
 D u r a n t  e l s  d i e s 
anteriors , cada classe ha 
treballat de manera diferent 
aquests valors, fent treball 
cooperatiu.
 Al pati es mostra un 
colom amb técniques 
plàstiques diferents i amb 
vasos de plàstic s’ha format 
la paraula PAU, que els va 
acompanyar durant tota la 
jornada. 

Escola Bonavista

Els alumnes de l’escola Mont-roig visita la 
llar d’infants Patufet i el Casal d’Avis
 Els alumnes de l’Escola 
Mont-roig de Balaguer va 
celebrar el Dia de la Pau 
el passat 30 de gener, visi-
tant els alumnes de la llar 
d’infants Patufet i els avis 
del Casal de la Gent Gran 
de la capital de la Nogue-
ra.
 Adquirir nous valors, 
visitant els més petits i 
els més grans de la nostra 
ciutat, era un dels objectius 
d’aquesta activitat del 
centre escolar de la nostra 
ciutat.

L’escola Bonavista celebra aquesta jornada, any 
rera any, per involucrar els valors als alumnes

 El  passat dia 30, 
l’alumnat  de l’Escola 
Vedruna Balaguer, des 
d’educació infantil fins a 
batxillerat, va organitzar 
un acte per commemo-
rar el dia de la pau i de 
la no-violència. 
 Alumnes i professorat 
es van trobar al pati 
gran de l’escola per 
ref lexionar sobre la 
violència.
 Després  que  e ls 
n i v e l l s  d ’ e d u c a c i ó 
infantil i primària van 

haver construït el símbol 
de la pau, es  va recordar 
que el DENIP proposa 
una educació permanent 
en i per a la concòrdia, la 
tolerància, la solidaritat, 
el respecte als drets 
humans, la no-violència 
i la pau. Seguidament es 
va llegir un manifest que 
emfatitzava aquestes 
situacions esmentades. 
 Pr è v i a m e n t ,  l e s 
d i f e r e n t s  c l a s s e s 
havien escrit en una 
n o t a  m u s i c a l  e l s 
part iculars i  propis 
compromisos de pau. Es 
va pensar d’expressar-
ho mitjançant aquest 
llenguatge perquè és 
capaç d’emocionar, de 
fer sentir bé i de treure 
el millor de nosaltres. 

El Nostra Sra. del Carme va 
celebrar el Dia de la Pau i de 
la no violència el 30 de gener

Dia de la Pau al Nostra Sra. del Carme

Els alumnes van
treballar diferents
activitats per tal de 
commemorar la
jornada

Visitant la llar d’infants Patufet
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 Dissabte dia 2 de 
febrer, els nens/es del 
municipi de les Avellanes, 
van visitar la casa on va 
naixer Leandre Cristòfol i 
Peralba l’any 1908, a Os 
de Balaguer. També van 
visitar el Mas de Leandre 
que era el seu taller on 
treballava.
 Els alumnes estan 
trebal lan a l ’escola 
sobre aquest escultor 
del  municipi.
 L’escultor autodidacta 
d’obres no figuratives, 
retrats i obres de temàtica 
religiosa.
 El 1936 va participar 
e n  l ’ e x p o s i c i ó 
« L o g i c o f o b i s t a » 
o r g a n i t z a d a  p e r  l a 
ADLAN a Barcelona. 
 El 1952 una beca 
del Círculo Maillot li va 
permetre traslladar-se a 

Els alumnes de Les Avellanes 
van visitar la casa de
l’escultor Leandre Cristòfol

Alumnes de les Avellanes

Els alumnes estan 
estudiant la vida i 
l’obra de l’escultor 
nascut i enterrat a Os 
de Balaguer

Montgai va celebrar una gran calçotada 
amb un centenar de participants

 Un centenar de persones 
van participar dissabte 
passat a la Macro-Calçotada 
que va organitzar el bar Lo 
Disbarat de Montgai.
 El dia va començar amb 
la preparació dels calçots 
per part dels participants. 
Al migdia va tenir lloc 
una demostració de com 
s’han de coure, una de les 
principals activitats de la 
jornada. Passades les 3 de 
la tarda es va iniciar el dinar 
popular a base de calçots i 
carn a la brasa.
 La festa va finalitzar 
amb una sessió de música 
a  càrrec  de l  Dj  Ni to, 
resident de la Sala One de 
Mollerussa.

Calçotada a Montgai

L’equip de Futbol Sala de La Sentiu celebra que 
ha guanyat els 10 partits que ha disputat
 El oc la sentiu de Futbol 
Sala va celebrar amb un 
cassolí cedit per un soci 
de l club esportiu, la seva 
decena victòria consecutiva 
que el fa líder de la primera 
divisió de futbol sala havent 
guanyat tots els  seus 
partits...
 I és que l’equip de la 
Sentiu ha comptat per 
victòries tots els partits 
que ha disputat en aquesta 
primera volta del campionat 
de lliga.

la festa va agafar amb una sessió de música a 
càrrec del DJ Nito, resident de la sala One

10 victòries del OC La Sentiu

París a estudiar.
 Professor de dibuix 
a l’ Escola del Cercle de 
Belles Arts de Lleida, 
se’l considera un dels 
creadors pioners més 
singulars i significatius 
d e  l ’ e s c u l t u r a 
d ’ a v a n t g u a r d a  i 
surrealista a Catalunya 
i  Espanya.  La seva 
trajectòria artística, 
orienta i caracteritza, de 
fet, el millor esperit de la 
tradició innovadora en 
l’art espanyol del segle 
XX.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
---------------------------------
SE OFRECE chica para 
trabajar en cuidado 
de personas mayores 
o hacer limpieza. To-
tal disponibilidad. Ra-
zón telfs. 632002938 
- 973454062.
---------------------------------
SE NECESITAN te-
leoperadores/as en 
oficina ubicada en 
Balaguer. Llamar de 
lunes a viernes, de 10 
a 14h. y de 16 a 20h. 
al telf. 679354210, pre-
guntar por Mireia.
---------------------------------
ES DONEN classes 
d’anglès, primària i 
ESO. Raó: 647185846.
---------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa. Opció de 
classes particulars 
o bé, classes per a 
grups, personalitza-
des segons necessi-
tat. Raó: 650422582.
---------------------------------
BUSCO persona para 
llevar huerto vallado a 
medias, en el camino 
de la Safyc, tocando 
a Balaguer, con in-
vernadero. Razón telf. 
609432684.

IMMOBLES
---------------------------------
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.
-----------------------------------

BALAGUER. Lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó tel. 973443800.
---------------------------------
ES LLOGA pis al C/ 
Urgell (davant camp 
de futbol). 2 hab., tras-
ter, despensa. Mo-
blat, electrodomès-
tics, 2 dormitoris, 
A/C, parquet, llumi-
nós, calefacció indi-
vidual de gas. Raó tel. 
635727272.
---------------------------------
ES LLOGA pis a la Pl. 
de l’Alguer, 3 hab., 
moblat, electrodo-
mèstics, calefacció 
i ascensor. Raó tel. 
973451371.
---------------------------------
E S  L LO G A  p l a ç a 
d’aparcament tancat 
al c/ Barcelona, 38. 
Interessats trucar de 
17:00 a 20:00 hores al 
tel. 619721886.
---------------------------------
ES VEN casa de poble 
a Castelló de Farfa-
nya, al centre. LLes-
ta per habitar-hi. 3 
hab. dobles, menja-
dor 17m2, cuina amb 
foc a terra, garatge 2 
cotxes, pati de 110m2. 
Preu: 99.000 euros. 
Raó tels. 635497446 - 
616771071.
---------------------------------
ES LLOGA magatzem 
de 21m2 al c/ Sant 
Pere Màrtir, preu 90 
e/mes. Apartaments 
a Camarasa, total-
ment equipats i amb 
vistes al riu. Pàrquing 
al c/ Urgell. Raó te-
lè fon:  973447752 -
639920281.
--------------------------------

VENDA DE DÚPLEX 
de 105 m2 del 2008 a 
Vallfogona de Bala-
guer. Menjador, cui-
na, 2 banys, 3 hab., 
balcó, terrassa (45 
m2), pàrking, traster. 
Amb electrodomès-
tics i mobles. Preu: 
130.000€ amb financi-
ació. 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 dú-
plex a Bellcaire, obra 
nova. Molt econòmic. 
Raó: 973450051 (tru-
car amb horari de 9 a 
13.30h).
---------------------------------
O P O R T U N I TAT, 
venda de parcel·les 
aïllades a la millor 
zona de Balaguer, 
al costat del col·legi 
Mont·roig, 516 m2. 
Raó: 676996765.
--------------------------------
LLOGUER/venda de 
pàrquings al c/ Barce-
lona, 72 i c/ St Jaume, 
2. Raó: 676116396.
--------------------------------
PIS 110 m2 + 30 m2 
terrassa, c/ Barcelona, 
4rt pis. De particular a 
particular, oferim: ven-
da, lloguer o lloguer 
amb opció de compra. 
Raó: 622322408.
-----------------------------------

ES LLOGA pàrkings 
de línia a bon preu, 
al c/ Sant Lluís núm. 
44, al c/ Portalet (al 
costat de l’Àrea de 
Guissona), al Molí 
d e l  C o m t e ,  n ú m . 
5. Raó: 937351718-
676515830.
--------------------------------
BALAGUER: venta i 
lloguer de pisos, d’1, 
2, 3 i 4 hab., amb mo-
bles i sense. Preus de 
lloguer de 250 a 500 €. 
Raó: 670284619.
--------------------------------
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.
----------------------------------
ES LLOGA apartament 
al c/ Girona 94, de 50m2, 
A/C, 1 hab., 1 bany, 
cuina-menjador, ter-
rassa, traster, moblat, 
calefacció individual 
gas. Preu: 280 e/mes. 
Raó tel. 661674008.
-----------------------------------

VARIS
----------------------------------
COMPRO monedes, 
segells d’Espanya, 
bitllets antics, pos-
tals, fotos, llibres, 
publ icac ions ,  cò -
mics, cromos, llibres 
de Festa Major i Fira 
Balaguer, Grocs (100 
primers). Qualsevol 
cosa relacionada amb 
Balaguer. Raó telèfon: 
676803205.
---------------------------------
----------------------------------

OCASIÓ: ES VEN 
miratelescòpica per 
escopeta d’aire com·
primit. Preu 50e. Raó 
tel. 606454529.
-----------------------------------
VENDO máquina de 
corte al agua de cons-
trucción, nueva, con 2 
discos nuevos. Radial 
Bosch (con varios dis-
cos), compresor de 
aire con 2 pistolas (una 
de aire para ruedas) y 
bomba aspirante agua 
de superfícies. Razón 
telf. 619662765.
-----------------------------------
VENC matalàs nou 
de 90cm, de motlles, 
marca Soltex, de pri-
mera qualitat. Raó tel. 
678686983.
-----------------------------------
LEÑAS MORENO, 
encina, almendro, 
olivo y roble. Razón: 
622779668.
---------------------------------
VENC taules i cadi-
res de menjador, en 
molt bon estat. Raó: 
973420029.
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
Per demanar informa-
ció o per posar anun-
cis en aquesta secció 
de breus classificats, 
podeu 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.grocdigital.
com
---------------------------------
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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                                 “                                           feiners
07.41                                 “                                                diari
07.45                                 “                                           feiners
07.48                                “                    de dill. a div. feiners
07.55                                “                    dima. dimec, 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                                “                                             lectius
14.45                                “                    de dill. a div. feiners
15.15                                “                                            lectius
15.18 “                    de dill. a div. feiners
17.51         “                                                 diari
18.00  “                                                 diari
18.05  “                                                 diari
19.10 “                     de dill. a div. feiners
19.21     “                     diumenges i festius
09.50 SEU D’URGELL                                 diari
16.35    “                                                 diari
12.00      ALBESA                                 dissabte
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.50 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. feiners
16.35 “                                                  diari

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.10 PONTS            de dill. a div. feiners
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU               diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  dissabte i diumenge
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             diari
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                 “                    dissabte i diumenge
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  de dill. a div.  feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30  de dill. a div. feiners
12.50  diumenges i festius
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 31 de gener a les 8 de la tarda del 7 de febrer ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 7 de febrer a les 8 de la tarda del 14 de febrer CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 14 de febrer a les 8 de la tarda del 21 de febrer SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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