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Amb el suport de

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

 Acostumats Més d’un 
cop i més d’una persona 
m’ha dit que trobava a 
faltar aquell camió que, 
durant l’última legisla-
tura de govern socialista 
a l’Ajuntament, passava 
pels diferents barris de 
la ciutat i recollia tot un 
seguit de materials, fins 
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 El 2012 ha estat un any molt dur per milers de 
famílies. El creixent atur, que ja afecta a un 25% de la 
població espanyola, l’elevat endeutament, i la conseqüent 
disminució d’ingressos, han fet que moltes famílies 
hagin perdut els seus habitatges per no poder fer front 
al pagament dels crèdits hipotecaris o els lloguers dels 
pisos. 
 El problema dels desnonaments és, segurament, 
l’exemple més clar de la crisi social i de valors que patim. 
Quan una persona perd el seu habitatge i queda, a més a 
més, amb un gran deute pendent vol dir que, difícilment, 
tindrà una segona oportunitat.  
 L’exclusió social, les desigualtats, no disposar d’un 
habitatge poden provocar en les famílies frustració, 
angoixa, inseguretat i baixa autoestima. 
 Hi haurà qui dirà que les persones que van signar un 
crèdit hipotecari se sotmetien voluntàriament a un negoci 
jurídic privat, però en aquest negoci, segurament, les 
entitats bancàries van ser poc rigoroses en la valoració 
del risc de solvència d’aquestes persones. Ara, moltes 
entitats bancàries que van avalar aquells crèdits pretenen 
rescabalar-se de la davallada del sector immobiliari 
assetjant la part més feble del negoci, no acceptant la 
dació en pagament per liquidar un negoci desigual i, 
possiblement, reservant-se un lucre futur en la revenda 
dels habitatges. Es tracta d’unes situacions d’injustícia 
notòria, immorals i poc ètiques, emparades per la legislació 
vigent. Ara, el Congrés de Diputats té la oportunitat de 
posar fre a aquest despropòsit legal, obligant a les entitats 
bancàries a acceptar la dació en pagament per liquidar els 
deutes d’aquestes famílies, i evitar que el problema creat 
ens dugui a situacions irreversibles.

Fre als desnonaments
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dors, hi ha punts fixos de 
recollida de materials. Si 
l’organisme que gestiona 
la recollida de deixalles a 
la comarca és el Consell 
Comarcal de la Noguera, 
estaria bé que, per pal·liar 
aquesta deficiència aquí 
expressada, instal·lés  
algun d’aquests punts. 
Suggereixo que a l’entorn 
de la seu d’aquesta insti-
tució n’hi hagués un. Crec 
que hi ha espai suficient. 
És demanar molt?   

PORTADA
La fi del comtat 
d’Urgell

i tot líquids, com oli. Ara, 
si hom es vol desprendre 
de qualsevol cosa, no li 
queda altre remei que 
portar-ho directament a la 
deixalleria i durant un ho-
rari que sovint pot ésser 
el mateix que té l’usuari. 
Sóc conscient de l’època 
que ens toca viure. Mal-
grat no hàgim estat els 
responsables de la situa-
ció, ens toca patir les con-
seqüències. I aquesta n’és 
una més. Arreu, a més 
dels habituals conteni-
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Tècnics dels Centres d’Empreses
Innovadores visiten Balaguer

 Tècnics dels diversos 
Centres d’Empreses Inno-
vadores (CEI) que hi ha a la 
demarcació de Lleida van 
reunir-se a les instal·lacions 
del viver d’empreses de 
Balaguer per tal de com-
partir experiències, unificar 
criteris de gestió i fomentar 
el treball en xarxa.  
 A la trobada també hi 
va participar el vicepresi-
dent tercer de la Diputació, 
Pau Perdices; l’alcalde de 
Balaguer, Josep Maria Roi-
gé; el regidor de Promoció 
Econòmica, Toni Velimelis, 

marxa i viabilitat d’aquest 
centres”. L’objectiu, va 
recalcar, és que siguin 
d’abast comarcal i que, 
per tant, es doni entrada 
i  s u p o r t  a  t o t e s  l e s 
iniciatives empresarials de 
la comarca.
 Per  la  seva banda, 
l ’a lcalde de Balaguer 
va insistir també en la 
necessitat de “posar en 
comú experiències i sumar 
esforços” en pro del bon 
funcionament d’aquests 
centres. “No hem de tenir 
por de compartir, aprendre 
i copiar experiències si així 
podem rellançar l’activitat 
econòmica del país”, va 
afegir. 
 Finalment van indicar 
que el centre de Balaguer 
aviat obrirà les portes.

i el conseller delegat de 
GlobaLleida, Oriol Oró, ens 
que assumirà la gestió de la 
xarxa provincial de CEI’s.
 E l  v i c e p r e s i d e n t 
tercer de la Diputació i 
responsable del Patronat 
de Promoció Econòmica 
va destacar que és molt 
positiu que els tècnics dels 
diversos centres estiguin 
en contacte, es formin i 
comparteixin experiències, 
així mateix va felicitar 
a  les  administracions 
perquè “s’han pres molt 
seriosament la posada en 

Tècnics CEI a Balaguer

 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, i el 
primer tinent d’alcalde, 
Miquel Vendrell, van en-
trevistar-se amb dos dels 
vocals del Consell Gene-
ral del Poder Judicial
i  i n t e g r a n t s  d e  l a 
vocalia territorial de 
Catalunya, Ramon Camp 
i Carles Cruz. La trobada 
s’emmarca dins de les 
visites rutinàries que 
els membres d’aquest 
estament fan als partits 
judicials que tenen sota 
la seva jurisdicció.
 Roigé va explicar que 

durant la trobada es van 
abordar qüestions d’àmbit 
judicial que afecten a la 
ciutat, com ara la situació 
dels actuals jutjats i la 
necessitat de treballar 
per
aconseguir una “justícia 
més propera, eficient i 
ràpida”. Els membres 
d’aquest consell tenen 
assignades, entre altres 
funcions, la inspecció 
i vigilància de jutjats i 
tribunals i la millora de 
la qualitat de la justícia, 
qüest ions sobre les 
que posteriorment han 
d’elaborar el pertinent 
informe i remetre’l a les 
Corts. S’espera que al 
llarg d’aquest any els 
tres jutjats de Balaguer 
podran traslladar la seva 
activitat a les noves 
instal·lacions.

Vocals del Consell General del 
Poder Judicial es reuneixen a 
l’Ajuntament de Balaguer

Trobada a l’Ajuntament

Es preveu que aquest 
any puguin entrar en 
funcionament els nous 
Jutjats al Centre
Històric de Balaguer

Els tècnics van posar en comú les seves experiències, 
i van quedar en posar-se en contacte per millorar la 
seva tasca als diferents centres
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Balaguer commemora els 600 anys de la fi 
del Comtat d’Urgell amb 36 actes culturals

  L’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer, en col·laboració 
amb diverses entitats de 
la ciutat i  institucions 
lleidatanes, ha preparat 
per aquest any, 36 activitats 
per commemorar la fi del 
Comtat d’Urgell. I és que 
el proper octubre farà 600 
anys de la caiguda del 
comte Jaume II d’Urgell a 
mans de l’exèrcit de Ferran 
d’Antequera, escollit nou 
rei de Catalunya i Aragó 
pel Compromís de Casp 
(1412), fet que va suposar la 
desintegració i desaparició 
del Comtat d’Urgell.
 A través d’aquestes 
activitats es vol donar a 
conèixer  e l  l legat  del 
Comtat d’Urgell, la figura 
del darrer comte i el paper 
de Balaguer com a ciutat 
comtal. Per aquest motiu, 
s’han programat des de 

Castell Formós

Conferències, visites als espais comtals, propostes 
didàctiques, la Nit de Llegendes i la Festa medieval 
Harpia 2013, giraran entorn de l’efemèrides

conferències a visites 
turístiques, passant per 
presentacions de llibres i 
propostes educatives. Les 
primeres van tenir lloc el 
passat cap de setmana amb 
la conferència ‘Les dones 
d’Urgell i el Compromís 
de Casp’, el dissabte 23 de 
febrer al consell comarcal de 
la Noguera, i la presentació, 
diumenge, d’una nova fitxa 
de la col·lecció ‘Retalls d’Art 
de Balaguer ’, dedicada 
a l’escultura del Comte 
Jaume II d’Urgell.

 S ’ h a  a p o s t a t  p e r 
activitats molt transversals 
per tal de donar cabuda 
a tot tipus de públic. En 
aquest sentit, cal destacar 
que hi ha des de propostes 
més acadèmiques, com 
incloure aquesta efemèride 
a la Càtedra d’Estudis 
Medievals que es fa a l’estiu 
o diverses conferències, 
fins a activitats educatives, 
passant per festes, com 
l ’Harpia (del  13 al  15 
de setembre) i la Nit de 
Llegendes (21 de juny).

Presentació dels actes



6 >> B A L A G U E R

 El Museu de la No-
guera va presentar el 
passat diumenge 24 de 
febrer, una nova fitxa del 
col·leccionable Retalls 
d’Arts dedicada al mo-
nument al Comte Jaume 
II d’Urgell.
 Coincidint amb la 
commemoració del 600 
aniversari de la fi del 
Comtat d’Urgell, el Mu-
seu ha escollit aquesta 
escultura, que recorda 
qui fou l’últim comte 
d’Urgell.
 El monument, erigit 
l ’any  1987 ,  és  obra 

de Víctor M. Pallarés 
Caballé, partint d’un 
disseny del balaguerí 
Frederic Letamendi, i per 
encàrrec de l’associació 
Acció Cultural Jaume 
d ’Urgel l  amb mot iu 
del 575è aniversari del 
Compromís de Casp.
 Pallarés va esculpir 
el monument a partir 
d ’un  b loc  de  pedra 
sor renca  b lanca  de 
gra molt fi d’11 tones, 
procedent de la zona 
de Vinaixa. L’escultor 
hi va treballar durant 
tres mesos mitjançant la 
tècnica de la talla directa 
i utilitzant tota mena 
d’eines tant mecàniques 
com manuals. El resultat 
final va ser una gran 
escultura corpòria de 
2,60 metres d’alçada i 5 
tones. 

Presenten la fitxa de l’Estatua 
del Comte Jaume d’Urgell del
col·leccionable Retalls d’Art 

Presentació de la Fitxa d’Art

Amb la presentació de 
la fitxa s’iniciaren els 
actes dels 600 anys 
de la fi del comtat 
d’Urgell

Alumnes del Nostra Senyora del Carme 
visiten l’Ajuntament i el Museu

 Una seixantena d’alum-
nes de 2n de primària de 
l’Escola Nostra Senyora 
del Carme de Balaguer 
van visitar l’Ajuntament, 
van coneixer les instal-
lacions de Ràdio Balaguer 
i la història de la ciutat a 
través d’una visita guiada 
al Museu de la Noguera.
 L’alcalde els va ex-
plicar el funcionament 
de l ’ajuntament i  com 
afecten les decisions i 
actuacions municipals en 
el seu dia a dia. Per la seva 
banda, els alumnes li van 
fer preguntes sobre com 
s’elegeixen els regidors, 
entre d’altres.Alumnes del Nostra Senyora del Carme

La Trobada de plaques de cava, presentarà 
una placa dels 600 anys de la fi del Comtat
 Balaguer acollirà el pro-
per diumenge 10 de març 
la VIIa Trobada de plaques 
de cava i altres articles de 
col·leccionisme ‘Ciutat de 
Balaguer’. 
 Com cada any, s’espera 
la participació de desenes 
d’aficionats, que exhibiran 
les seves col·leccions de 
plaques, segells, postals, 
punts de llibre, bolígrafs, ca-
lendaris, bosses de sucres, 
etc.
 Amb motiu de la trobada, 
e s  d i s s e n y a r a n  d u e s 
plaques, una dedicada als 
600 anys de la fi del Comtat 
d’Urgell i l’altra a la Penya 
Barcelonista de Balaguer. 
Així mateix, Caves Masachs 

Van ser rebuts per l’alcalde de la ciutat, que els va 
explicar el funcionament del dia a dia de la ciutat

Trobada de plaques de cava

presentarà una nova placa 
de la col·lecció Gegants de 
Balaguer, dedicada al Rei 
Moro Yüsuf al-Muzaffar i 
a la Comtessa Arsenda de 

Mormur.
 La  t robada es  farà 
entre les 9.30 del matí i 
les 14 hores a la plaça del 
Mercadal de Balaguer.
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Les diferents escoles públiques han 
organitzat jornades de portes obertes

 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer està fent me-
suraments de nivell de 
camp electromagnè-
tic a una cinquantena 
d’equipaments públics 
i privats del municipi. 
El  consistori  és uns 
del 50 de tot Catalunya 
que disposa d’un equip 

portàtil, cedit per la Ge-
neralitat, per fer aquest 
tipus de controls i po-
sar-los a disposició de 
la ciutadania a través 
d’internet, impulsat per 
la Direcció General de 
Telecomunicacions i 
Societat de la Informa-
ció.

L’Ajuntament mesura els
nivells electromagnètics

Mesuraments de camp electromagnètic

Escola La Noguera

 Uns dies abans de l’inici 
del període de preinscrip-
ció per als ensenyaments 
d’infantil i de primària, que 
s’obrirà de l’11 al 22 de 
març, les Escoles Públiques 
de la ciutat han organitzat 
Jornades de Portes Obertes 
per a donar a conèixer el 
treball que es realitza als 
centres. En aquestes Jorna-
des es pretén, a més a més, 
facilitar a pares i mares la 
informació necessària en 
relació al procés educatiu 
que es desenvolupa als di-
ferents centres, donar-los a 
conèixer la dinàmica de l’es-
cola i els projectes que s’hi 
realitzen, facilitar l’accés a 
les instal·lacions, informar 
dels serveis que s’ofereixen 
i donar a conèixer com es 
pot participar en el centre 
mitjançant les AMPES.

El període de preinscripció als diferents centres 
s’obre de l’11 al 22 de març per als ensenyaments 
d’infantil i de primària
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Primera Fira d’Orientació Universitària 
de la Noguera, el proper 22 de març
 El  proper dia 22 de 
març de 2013 tindrà lloc 
al Consell Comarcal de la 
Noguera la primera edició 
de la Fira d’Orientació Uni-
versitària de la Noguera. 
Aquesta fira pretén donar 
resposta a les demandes 
que havien expressat els 
joves de la comarca per tal 
de poder disposar de més 
informació a l’hora d’esco-
llir un centre universitari 
on cursar els graus, un cop 
acabada la secundària.
 En aquesta primera 
edició de la Fira es comptarà 
amb la presència d’una 
quinzena d’universitats 
del país, cadascuna de les 
quals disposarà durant 
tot el matí d’un estand 
i n f o r m a t i u  a l  d a v a n t 
del  Consel l  Comarcal 
on donaran informació 
personal i t zada  a  to ts 
aquells joves de la comarca 
interessats en els seus 
centres. Així mateix, durant 
tot el matí es faran xerrades 
informatives de les diferents 
facultats i universitats en 
diferents espais del Consell 
Comarcal.
 L e s  e x p e r i è n c i e s 
d ’un ivers i ta r is  també 
tindran el seu espai a la Fira, 
ja que durant tot el matí 
estan programades quatre 
taules d’experiències en 
què es tractarà sobre les 
diferents sortides laborals 
que tenen els universitaris, 
entre d’altres. Una xerrada 
sobre «Treballar a Europa», 
u n  t a l l e r  d ’ h a b i l i t a t s 

Cartell de la Fira d’Orientació Universitària

Aquesta Fira preten donar resposta a les demandes 
dels joves de la comarca per disposar d’informació a 
l’hora d’escollir un centre universitari

 La Generalitat de Ca-
talunya ha obert una línia 
d’ajuts per a aquelles 
persones que no estan 
al corrent de pagament 
de les quotes de lloguer 
o d’hipoteca i per a les 
que han perdut l’habitat-
ge com a conseqüència 
d’un procés de desno-
nament o d’execució 
hipotecària (resolució 
TES 2932/2012-DOGC 
6286: http://portaldogc.
gencat.cat/utilsEADOP/
PDF/6286/1277335.pdf).
 La Borsa d’Habitatge 

de la Noguera informa 
i tramita les sol·licituds 
d’aquests ajuts de la 
comarca de la Noguera, 
excepte del municipi de 
Balaguer ja que disposa 
d’Oficina d’Habitatge 
pròpia. 
 E n  e l s  p r o p e r s 
mesos també tramitarà 
les sol·licituds de les 
prestacions permanents 
per al pagament del 
lloguer (Lloguer Just)  per 
a les persones que estan 
al corrent de pagament.
 Pe r  o b t e n i r  m é s 
informació, conèixer els 
requisits i tamitar les 
sol·licituds, adreceu-vos 
a la Borsa d’Habitatge 
de la Noguera, situada 
a l’Oficina Jove de la 
Noguera a la ctra. de 
Camarasa,  (973 447 
570).

Línia d’ajuts de la Generalitat 
de Catalunya, per persones 
sense casa, o desnonades

Oficina Jove de la Noguera

Els ajuts dels
municipis de la
comarca els gestiona 
la Borsa d’Habitatge 
de la Noguera

per a emprenedors i un 
Gran Dictat completen 
el programa d’activitats 
previstes per a aquest dia 
22. Totes les activitats es 
duran a terme de les 9 del 
matí a les 2 del migdia i 
per a poder-hi participar 
cal insciure’s prèviament 

al web de l’Oficina Jove 
(www.noguerajove.cat) o 
bé a la pàgina de la Fira 
d’Orientació Universitària 
de la Noguera a Facebook.
Més de 250 estudiants 
de 1r i 2n de Batxillerat 
han confirmat la seva 
presència.
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El Centre d’Observació de l’Univers del 
Montsec inicia una nova temporada

Centre d’Observació de l’Univers

 Després quatre anys de 
funcionament del Centre 
d’Observació de l’Univers 
del Montsec i a més de 
100.000 visitants des de la 
seva obertura, el passat 
divendres 1 de març s’ini-
cià la cinquena temporada 
d’aquest espai dedicat a 
la divulgació i educació 
científica principalment 
de l’astronomia. 
 A q u e s t a  c i n q u e n a 
temporada, la primera 
amb gestió del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
es presenta, com sempre, 
amb diverses novetats en 
els espais de visita del 
COU. Per una banda al 
planetari Ull del Montsec 
s’hi estrenen de forma 
oficial  les dues noves 
produccions de planetari 
que ens acompanyaran 
aquesta temporada: L’inici 
de l’era espacial i l’Univers 

d’Escher.
 Dawn of the Space Age 
(L’Inici de l’Era Espacial) 
és una superproducció de 
la companyia neerlandesa 
Mirage3D que compta 
amb nombrosos premis 
en els festivals de cinema 
immers iu  d ’a r reu  de l 
món. 
 D’altra banda, ja està 
confirmat el Montsec com 
a destí turístic Starlight. Ja 
ho ha decidit la UNESCO 
després  de  va lorar  la 
qualitat del cel de la zona 
i el nivell cultural, científic 

i  a s t r o n ò m i c  d e  l e s 
activitats que s’ofereixen 
al Centre d’Observació de 
l’Univers.
 E l  M o n t s e c  s ’ h a 
convertit en els últims 
anys, juntament amb el 
COU, el punt de referència 
turística de la comarca i 
en el centre que concentra 
major interès per a la 
activitat astronòmica de 
Catalunya.  L’Observatori 
va rebre el passat any mes 
de 25.000 visitants, una 
xifra que es pretén superar 
aquest any.

Des del passat divendres 
1 de març, presentant 
dos nous projectes
internacionals als seus 
visitants

 E n  l e s  s e s s i o n s 
diürnes es mantindrà 
e n  p r o g r a m a c i ó 
l’espectacle Galaktos 
orientat a un públic 
familiar i compartirà 
programació amb l’altra 
nova producció: l’Univers 

d’Escher. 
 A q u e s t a  é s  u n a 
producció realitzada 
pel Parc de les Ciències 
de Granada en la que 
ha col·laborat el Parc 
Astronòmic Montsec i 
que ha estat recentment 
guardonada als festivals 
de cinema immersiu de 
Japó, Leicester i Denver. 
 E n  e l  P a r c  d e 
Telescopis, s’incorporen a 
ple rendiments les noves 
càmeres astronòmiques 
del projecte europeu ‘La 
Ruta dels Orígens’. 

El Parc dels Telescopis del COU 
incorpora les noves càmares 
astronòmiques

Parc de Telescopis

Des d’on es poden 
observar diferents 
elements astrònomics 
amb una gran qualitat 
i nitidesa
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Montgai inicia una nova edició del
taller d’elaboració de sabó artesà

 Les mestres saboneres 
de Montgai han iniciat 
aquesta  setmana una 
nova edició dels tallers 
d ’e laborac ió  de  sabó 
artesà. Els 8 participants, 
procedents de diversos 
poblacions de Lleida i 
fins i tot d’Igualada, han 
après diverses tècniques 
d’elaboració: en fred, amb 
caldera i líquid. Segons han 
explicat, tots els participants 
d’avui ja es fan el seu propi 
sabó però han vingut per 
perfeccionar la tècnica.
 Les properes sessions 
del taller tindran lloc els 
dissabtes 2, 16, 23 de març 
i 13 d’abril.Taller de sabó artesà

La Montsec-Montsec 2013 tindrà més 
quilòmetres i cinc ports de muntanya
 La marxa cicloturista 
Montsec-Montsec 2013, 
que es celebrarà el proper 
dissabte 18 de maig  pre-
senta algunes novetats, ja 
que la ruta llarga canvia de 
recorregut. Es faran més 
quilòmetres i més desnivell, 
per carreters ben esfalta-
des, amb poc trànsit i més 
segures. En concret són 190 
km i 3300 m de desnivell, 
amb 5 ports de muntanya: 
Vilanova Sal, port d’ Àger, 
coll de Comiols, collada de 
Hostal-Roig i Alt de Font-
llonga.

Es fan diferents sessions durant tots els dissabtes 
del mes de març i el 13 d’abril a Montgai

 L’augment de roba-
toris al terme municipal 
de Montgai ha fet que 
els veïns de la localitat 
plantegessin organitzar 
un sometent.   
 Es va celebrar una re-
unió informativa, convo-
cada per l’Ajuntament, 
per tal d’informar de 
l’increment de robatoris 
que pateix la població. 
En el darrer mes de fe-
brer n’hi ha hagut una 
desena, un dels quals 
va tenir lloc dimecres en 

una granja de Montgai  
on es van emportar 50 
portes i una estufa de 
ferro, tot valorat en 7.000 
euros. 
 En el  marc de la 
reunió, bona part dels 
assistents (una trentena 
de mig centenar) han 
p r o p o s a t  c r e a r  u n 
sometent i organitzar 
torns per patrullar durant 
les nits. Segons creuen, 
«aquesta podria ser 
una forma d’acabar o 
almenys disminuir els 
robatoris a la zona».
 Per  la  seva part , 
l’alcalde, Jaume Gilabert, 
ha demanat als veïns 
que si veuen alguna 
furgoneta  o  vehic le 
sospitós pel terme, agafin 
la matricula i truquin als 
Mossos d’Esquadra.

Organitzen un sometent a 
Montgai per evitar els
robatoris soferts darrerament

Reunió de veïns a Montgai

En els darrers mesos 
el municipi ha sofert 
una desena de
robatoris en granges i 
habitatges

Montsec-Montsec
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Suspenen les representacions de
l’espectacle Viu la Passió d’enguany

 Reunida la comissió de 
la SudaTeatre, entitat que 
organitza l’espectacle «Viu 
la Passió», per tal de tornar 
a endegar de nou aquest 
any una nova edició de les 
representacions i donat 
que l’espectacle necessita 
nous caires i nova gent per 

pectacle de cara a l’any 
vinent.
 Informen que no deixen 
de fer la passió, tant sols 
fan un parèntesi. 
 La SudaTeatre vol donar 
les gràcies a totes aquelles 
persones, col· lectius i 
institucions que han estat 
amb la re presentació 
de La Passió durant els 
darrers 13 anys ajudant 
i col·laborant per tal que 
aquest esdeveniment fos 
tot un èxit. 
 De la mateixa manera 
volem encorat jar  a  la 
ciutadania balaguerina 
a  f e r - s e  s e u  a q u e s t 
e s d e v e n i m e n t  ú n i c  a 
Catalunya i que per la 
propera edició tornin a 
participar amb la mateixa 
força i entusiasme.

tal de tirar-lo endavant, 
han cregut convenient fer 
un petit parèntesi i buscar 
nous revulsius,  nous enfo-
caments  i noves orienta-
cions però sobretot nova 
gent que col·labori en el 
muntatge, esponsorització 
i infraestructures de l’es-

La Passió

 Ràdio Balaguer ha 
presentat aquesta set-
mana «La ràdio a l’es-
cola», un nou programa 
dedicat a apropar la 
ràdio a les escoles de la 
ciutat, per tal de fer-ne 
un bon ús educatiu. 
 L’espai  comptarà 
amb la participació dels 
professors i dels alum-
nes, que seran els en-
carregats de dur davant 
dels micròfons les pro-
postes de cada escola, 

en un programa de ràdio 
que tindrà notícies, re-
portatges, i entrevistes 
entre molts altres con-
tinguts, i tot plegat amb 
la finalitat de que els 
alumnes expliquin les 
seves activitats durant 
el curs, facin la lectura 
d’escrits realitzats a 
l’escola, o be la lectura 
de petits guions.  
 La ràdio a l’escola 
ha estat organitzat pel 
Servei Educatiu de la 
Noguera, els diferents 
c e n t r e s  e s c o l a r s 
d e  l a  c i u t a t ,  R à d i o 
Balaguer i la regidoria 
d ’ E n s e n y a m e n t  d e 
l ’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer, dins del Pla 
Municipal de Dinàmica 
Educativa.

Ràdio Balaguer presenta amb 
les escoles el programa “la 
ràdio a l’escola” 

Presentació de la Ràdio a l’Escola

Els alumnes dels
diferents centres
educatius de la ciutat 
faran un programa 
magazine a la ràdio

La Passió

C U LT U R A
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

Novel•la d’intriga de la 
sèrie protagonitzada pels 
guàrdies civils Rubén 
Bevilacqua i Virginia 
Chamorro que, com la resta 
de títols, es poden llegir 
de forma independent. 
E n  a q u e s t a  e n t r e g a 
però, la investigació es 
complica amb diverses 
ramificacions, la trama es 
desenvolupa a finals del 
2011 i ens farà viatjar per 
escenaris actuals com la fi 
de la violència anunciada 
per ETA, la mort de Gadafi, 
la crisi, la corrupció i el 
conflicte nacionalista 
català. El guàrdia civil 
B e v i l a c q u a  h a u r à 
d’investigar l’assassinat 
d’un vell amic i col•lega, 
un guàrdia civil retirat que 
apareix penjat d’un pont. 
Bevilacqua es trobarà cara 
a cara amb la corrupció 
policial i la delinqüència 
sense escrúpols. 

Los invitados de la princesa
Autor: Fernando Savater
Gènere: Novel·la

 X a b i  M e n d í a ,  u n 
jove periodista basc, es 
converteix en l’improvisat 
c r o n i s t a  d ’ u n  g r u p 
d’intel•lectuals que es 
troben atrapats en una 
petita illa de l’Atlàntic 
sud perquè un volcà ha 
entrat en erupció. Durant 
set dies, el periodista 
anirà recollin les històries 
dels diferents convidats. 
Històries que s’aniran 
barrejant hàbilment amb 
la trama principal i que 
ser viran de pretext a 
Fernando Savater per 
p a r l a r  d ’ a s s u m p t e s 
tan  d iversos  com la 
gastronomia, les noves 
adiccions, la corrupció, 
el terrorisme, la cultura, 
l ’amor,  e l  maltracta-
m e n t  d ’ a n i m a l s , 
l ’ e n s e n y a m e n t  o  l a 
mort. Una novel•la de 
to optimista i grans dosis 
d’humor

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

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

La marca del meridiano
Autor: Lorenzo Silva
Gènere: Novel·la d’intriga

 La Xamae era petita, 
lleugera i arrodonida... Així 
comença la història d’una 
misteriosa protagonista que 
és empesa, sense rumb, pel 
vent. De vegades, suau com 
la brisa, li feia pessigolles 
pertot arreu; d’altres, bufava 
fort i arremolinat fent-li fer 
tombarelles.
 Un matí d’estiu estava 
embadalida admirant el 
paisatge quan, de sobte, 
una ràfega de vent de 
migjorn li va fer perdre 
l’equilibri. Xiuf!, va fer 
quasi imperceptiblement 
quan va tocar el mar gelat, 
just abans de començar a 
enfonsar-se dibuixant una 
ziga-zaga. Aleshores tot es 
va fer fosc al seu voltant...
Xamae ha estat guanyador 
de la darrera edició del 
Premi Mercè Llimona i 
guardonat amb La Llança 
de Sant Jordi, organitzat 
per Òmnium Cultural.

Xamae
Autor: Susana Peix
Edat recomanada: 7 anys

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

Indesinenter
Helena
Tot just obert el dia ens saludaves.
La llum, l’espai i tot és el teu nom
claríssim, nítid, pur moment encés,
prodigi, crit d’infant, naixement, vida.
Sentia creixer en mi desde molt lluny
delits de veure’t. De veure’t cara a cara,
pensant-te i estimant-te ja tothora,
pomell de sort creixent dins de la mare.
Em miro com et veia de bonica,
al filtre transparent d’aquella tarda,
i encara del besllum aquell et dic,
-àngel com ets tu, el de la guarda- 
que un dia, qui sap quan, rellegiràs
tal volta a contrallum tots aquests versos,
i en ells hi trobaràs com has mudat 
avui en paradís la teva casa. 
Percebo de la llar un nou perfum,
aquell que duu les lletres del teu nom. 
Presències eloqüents al teu entorn,
vestides per la festa comparèixen
a l’àpat convidades del teu nèixer,
on ets l’amfitriona de tothom.  

                      Balaguer, 22-2-2013.
                          lo padrí.       
                        

La família Bondia - Cayuela
davant la impossibilitat de donar les gràcies en persona a tots els que ens vau 

acompanyar en el dol per la pèrdua del nostre estimat

Jaume Bondia
(A.C.S.)

volem agraïr molt sincerament les mostres de condolença i suport rebudes amb 
motiu del seu traspàs, a tots els amics i coneguts de Balaguer, Montgai i tota la 

comarca que heu estat al nostre costat.
Moltes gràcies.

Balaguer, febrer de 2013
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 El passat 17 de fe-
brer va tenir lloc al Res-
taurant del Santuari la 
tradicional calçotada, 
inici de les activitats 
culinàries de la Societat 
Gastronòmica i Cultural 
del Comtat d’Urgell. 
Abans de l’àpat, va te-
nir lloc una celebració 
religiosa al santuari del 
Sant Crist en memòria 
de tots els difunts vin-
culats als associats, 
que ens han deixat al 
llarg dels seus 25 anys 

d’història.
 A p r o f i t a n t  l a 
celebració és va fer el 
lliurament dels drets 
d’autor de la partitura 
d e  l ’ H i m n e  d e  l a 
Societat Gastronòmica, 
amb l letra  i  música 
d e l  b a l a g u e r í  L l u í s 
Pastor. A continuació 
és va fer lliurament del 
CD amb una gravació 
en diferents formats 
de l ’himne i tots els 
assistents van aprofitar 
el moment per fer-ne 
una cantada.
 L a  S o c i e t a t 
Gastronòmica i Cultural 
del Comtat d’Urgell , 
amb 25 anys d’història 
i més de 100 associats 
programa anualment 
a c t i v i t a t s  d e  c a i r e 
gastronòmic i cultural.

Festa anual de la Societat 
Gastronòmica i Cultural del 
Comtat d’Urgell

Societat Gastronòmica

Durant l’acte es va 
presentar l’himne de 
la Societat amb lletra 
i música del balaguerí 
Lluís Pastor

Nou programa de fisioteràpia aqüàtica 
a la piscina Complex Esportiu Vedruna

 C a d a  d i a  e s 
diagnostiquen 80 casos 
de càncer de mama a 
Catalunya, més de 5.300 
nous casos a l ’any.  A 
Espanya més de 15.900.
 En la  l lu i ta  contra 
el càncer de mama, un 
dels càncers que afecta a 
un nombre més gran de 
població, la conscienciació, 
la prevenció, la solidaritat, la 
mobilització i el recolzament 
de cadascú de nosaltres, és 
clau Malgrat l’augment de 
la incidència del càncer de 
mama a Catalunya en els 

que tenen problemes o 
s e q ü e l e s  d e r i v a d e s 
d’aquesta intervenció amb 
els objectius de millorar la 
seva
qualitat de vida i prevenir 
l’aparició del limfedema i si 
ja ha aparegut millorar-lo.
 Aquest  t rac tament 
inclou activitat aquàtica a la 
piscina amb fisioterapeuta 
2  cops per  setmana i 
una vegada al mes grup 
terapèutic amb psicòleg, 
es realitzarà a la Piscina 
Complex Esportiu Vedruna 
de Balaguer.
 La xerrada de presenta-
ció del Programa es farà al 
CAP de Balaguer a les 20.00 
h. el dijous 7 de Març, les 
persones interessades en 
participar poden adreçar-se 
al CAP de Balaguer

últims anys, la mortalitat 
disminueix i s’incrementa 
la supervivència de les 
persones afectades, sobretot 
gràcies a la prevenció i 
als avenços en la recerca 
oncològica.
 Dins del Programa MOLT 
X VIURE de l’Associació 
Contra el Càncer (aecc) 
i  amb la col. laboració 
del CAP de Balaguer i 
l’Ajuntament de Balaguer, 
s’inicia aquesta activitat a 
la Noguera, adreçat a dones 
que han estat operades 
de càncer  de mama i 

Piscina Complex Esportiu Vedruna

Les persones interessades es poden adreçar al CAP 
de Balaguer, on el dijous 7 de març es fa la xerrada 
de presentació del programa, a les 20 hores



14 >> E S P O R T S

Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Olot ...........................59
2. Cornellà ....................54
3. Europa ......................53
4. Manlleu ....................43
5. Pobla mafumet .......40
6. Figueres ...................39
7. Rubí ..........................38
8. Rapitenca .................38
9. Terrassa ....................36
10. Santboià .................34
11. Gavà ........................32
12. Vilassar ..................31
13. Gramenet ...............29
14. Vilafranca ...............28
15. Castelldefels ..........27
16. Montanyesa ...........26
17. Jupiter ....................24
18. Palamós .................23
19. VIc ...........................22
20. Balaguer ............... 20

1. Adrià de Mesa 9
2. Sergi Galceran 7
3. Iban Parra ....... 7
4. Xavi Gracia...... 1
5. Jerson Bosch . 1
6. A. Martínez ...... 1
7. Roger Giribet .. 1

 El Balaguer va 
aconseguir un im-
portant empat al 
camp del Figueres, 
tot i que per joc va 
mereixer la victòria, 
gràcies al gol del 
davanter Iban Parra 
al minut 82, però un 
injust penal al temps 
de descompte, va 
fer que els balague-
rins es deixessin dos 
punts.
 Adrià de mesa 
va ser qui va avan-
çar l’equip davant el 
Vilafranca, tot i que 
de poc serviria ja 
que els balaguerins 
encaixarien 4 gols.

Adrià de Mesa

Dura derrota del Balaguer davant el
Vilafranca després d’empatar a Figueres

L’equip balaguerí va
mereixer la victòria al 
camp del Figueres

24/02/2013

FIGUERES 1
BALAGUER 1

 El Balaguer continua 
com a cuer de la classifi-
cació, després d’empatar 
al al camp del Figueres, a 
un gol, en un partit en que 
els de la Noguera van do-
minar de principi a fi, i que 
només la injusta decissió 
arbitral en temps de des-
compte va fer que els lo-

franca sorprenent que va 
pressionar moltissim i va 
endur-se una merescuda 
victòria, tot i quepot ser 
va ser massaabultada pel 
que es va veure sobre el 
terreny de joc.
 Els balaguerins es van 
avançar en el marcador, 
gràcies a un cop de cap 
d’Adrià de Mesa a la sor-
tida d’un corner, però els 
visitants no van deixar de 
creure en les seves possi-
bilitats i van aconseguir 
empatar abans del des-
cans.
 A la segona part, el 
Vilafranca va sentenciar 
marcant dos gols en set 
minuts, en dues jugades 
a pilota parada, que va 
ensorrar els locals, que 

cals poguessin empatar de 
penal, i de perdre davant 
del Vilafranca per 1-4, en 
un mal partit dels homes 
de Juanjo Tenorio, que mai 
van trobar-se còmodes al 
camp, davant d’un Vila-

Adrià de Mesa va marcar el gol davant el Vilafranca

03/03/2013

BALAGUER 1
VILAFRANCA 4

Iban Parra, autor del gol a Figueres

Propers encontres

10/03/2013 --  12 h.
Camp Municipal 

de Sant Boi
Santboià |Balaguer

-------------------------------------
16/03/2013  --  17 h.
Camp Municipal de 

Balaguer
Balaguer | Manlleu

a més a més van veure 
com es quedaven amb 10 
jugadors per la expulsió 
d’Isaac, per doble targeta 
groga.
 En temps de descomp-
te el Vilafranca va ampliar 
la golejada de penal.
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El Balaguer Cristec de Futbol Sala
empata 3-3 amb el Can Tito Vilanova

 El CFS Balaguer Cristec 
va empatar a tres gols amb 
el Can Tito Vilanova en un 
duel entre dos equips que 
es troben a la zona mitja de 
la taula. 
 E l s  b a l a g u e r i n s 
van sortir al parquet del 
municipal un pel indecissos 
en defensa, cosa que va 
provocar que en el minut 3 
els visitants s’avancessin en 
el marcador. La reacció dels 
locals no es va fer esperar 
i Samper en el minut 6 i 
Chus en el 10 capgiraven 
el marcador després de 
sorprende el Can Tito en 
dos ràpides contres. Es va 
veure una primera part amb 
alternancies en el domini 
del joc però amb poques 
ocasions de gol. En l’últim 
minut de la primera part, 
però, Arias marcava el 2 a 

Cristec Balaguer

El proper dissabte, els balaguerins visitaran la pista 
del Altafulla FS, per rebre, el dissabte 16, al 
Tàrrega, en el derbi lleidatà de la categoria

2 en un desajust defensiu 
dels homes entrenats per 
Jaume Canal. 
 La tònica de la segona 
part va ser la mateixa que 
en la primera, dos equips 
que lluitaven per fer-se amb 
el control del partit i que no 
donaven per bo l’empat que 
reflexava l’electrònic. Un 
pèrdua de pilota de Victor 
provocava en el minut 29 
el tercer gol del Can Tito, 
obra altre cop d’Antonio. 
Ràpidament, però, Víctor 
arreglava el  seu error 

tornant a posar les taules en 
el marcador. D’aquí al final 
del partit ocasions de tots 
dos equips per fer-se amb 
la victòria però el desencert 
i l’actuació dels porters van 
impedir que el resultat es 
mogués.  
 La propera setmana 
el Cristec Balaguer visita 
la pista de l’Altafulla FS, 
sens dubte l’equip rebelació 
d’aquesta temporada abans 
d’afrontar d’aquí a 15 dies i 
com a local el derby lleidatà 
contra el Tàrrega FS.

Equip del CFS Cristec Balaguer
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 Tot i perdre l’últim 
encontre amb l’equip 
de Mequinensa, el Club 
d’Escacs Vallfogona, 
continua lider de la ca-
tegoria preferent.
 Aquest diumenge 3 
de març el Vallfogona-A, 
va perdre 6 a 4 davant 
del Baix Segre, però 
continua com a favorit 
a l’ascens a la divisió 
de 2ª catalana, ja que 
tenien marge d’error. 
Quedant dues jornades 
per finalitzar aquesta 
lliga, al Vallfogona s’ha 
d’enfrontar amb l’equip 
de la Seu d’Urgell i el 
Mollerussa. Pel que fa 
al campionat de Subs 
de Lleida, va finalitzar 
aquest dissabte 2 de 
març, que s’ha disputat 

durant 6 setmanes a la 
localitat de Ponts.
 Molt bona actuació 
dels jugadors del club 
escacs Vallfogona, que 
s’han classificat per 
representar la delegació 
de Lleida, a la f inal 
de Catalunya, que es 
d isputarà  durant  la 
Setmana Santa a Salou.
 La millor actuació va 
ser del jugador sub16, 
Sergi Fàbrega, que va 
aconseguir el  segon 
lloc, empatat amb el 
primer, (Eric Casanoves 
d’Andorra), en la mateixa 
categoría el tercer lloc va 
ser pel jugador vallfogoní 
Joel Solaní.
 En la categoria de 
sub14, la 3a i 4ª plaça 
van ser pels jugadors 
Aleix Martí i Pau Ros, 
i campiona femenina 
d’aquesta categoria per 
la jugadora Mariona Clua. 
Al igual que també va ser 
la tercera plaça pel jove 
jugador Jaume Foix de 
sub10.

El Club Escacs Vallfogona
continua líder en la lliga
preferent d’Escacs

Sergi Fàbrega. Sub-16

Bon paper dels
escaquistes de
Vallfogona en el
campionat provincial

Importants victòries dels dos equips 
sèniors del Club Bàsquet Balaguer

 L’equip sènior masculí 
del Club Bàsquet Bala-
guer va vèncer a domicili 
al Sant Gervasi per 54-60, 
assentant-se a la meitat de 
la taula, amb 10 victòries 
i 11 derrotes, en novena 
posició.
 Aquest dissabte rebran 
al Polisportiu de Balaguer 
al Aracena Sant Josep.
 D’altra banda, l’equip 
femení va vèncer per 49-30 
al Cornellà A. Amb 10 vic-
tòries i 10 derrotes es situ-
en en la sisena posició de 
la taula de classificatòria, 
abans de visitar, aquest 
cap de setmana, la pista 
del Esparreguera.Equip sènior masculí

El jugador del club Escacs Balaguer,
Gerard Orrit, campió provincial sub-18
 Ha finalitzat el campi-
onat d’escacs provincial  
sub-18 que es jugava a 
Ponts. El campió lleidatà 
ha estat el jugador del 
CE Balaguer Gerard Orrit, 
invicte en les sis rondes 
aconseguint un total de 
cinc punts. 
 El podi el completaren 
dos companys d’equip, 
els jugadors balaguerins 
Eudald Fumàs i  Jordi For-
tuny. En la categoria sub-8, 
victòria també del jugador 
local Joan Pedra, amb uns 
excel·lents 5.5 punts de sis 
partides.
 Bon campionat del seu 
company Lluc Botigué, 
que va fer un tercer lloc en 
aquesta categoria.

Els nois van vèncer a la pista del Sant Gervasi,
mentre que les noies ho van fer davant el Cornellà

Gerard Orrit

 Quan al campionat de 
Catalunya per equips, i pel 
que fa al CE Balaguer; en 
la setena ronda ha caigut 
en el derbi provincial amb 

el Lleida B per 4 a 6.
 Queden només dues 
r o n d e s  i  s ’ h a  a c o n -
seguit  l ’objectiu de la 
permanència.
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 Finalment, cal desta-
car la notable participa-
ció a la Diada Atlètica, 
proves pensades per als 
infants, on hi ha pres part 
uns 450 nens i nenes que 
durant tot el matí van 
participar en les dife-
rents proves preparades, 
en el Camp Municipal 
d’Esports de la capital de 
la Noguera.
 Durant  l ’ent rega 
de trofeus, l’alcalde de 
Balaguer, Josep Maria 
Roigé, va felicitar als 

guanyadors i va agraïr 
l’esforç fet per tots els 
participants “hagin fet el 
temps que sigui”.
 L’Alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, va 
incidir en que “tot i ser 
una competició, també és 
una festa de l’atletisme, 
oberta a tothom, amb 
indi ferència  d ’edat , 
sexe o condició física”, 
va afegir.   
 A q u e s t e s  p r o v e s 
a t l è t i q u e s ,  t a n t  l a 
marató, com la cursa 
de 10 quilòmetres, la 
jogging solidària i la 
jornada atlètica dels nens 
i nenes les organitza la 
regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Balaguer 
en col·laboració amb el 
Club Atlètic Maratonians 
del Segre.

Uns 450 nens i nenes van 
participar a la Diada Atlètica 
durant tot el matí

Jornada Atlètica

La jornada atlètica va 
estar organitzada per la 
Regidoria d’Esports i el 
Club Atlètic Maratonians 
del Segre

Més de 1300 atletes van participar a la 
Diada de la 25ena Mitja Marató

 Uns 1.300 atletes van 
prendre part el passat diu-
menge 24 de febrer en la 
Mitja Marató, cursa de 10 
kilòmetres i jogging soli-
dària de Balaguer. Malgrat 
el fred, aquesta ha estat 
una de les edicions amb 
més participació, la qual 
cosa, segons el regidor 
d’Esports, Guifré Ricart, 
demostra la consolidació 
de la prova dins del calen-
dari atlètic amateur. Cal 
recordar que la Mitja Ma-
rató ha complert enguany 
25 anys.
 P e l  q u e  f a  a  l a 
Mitja Marató, amb 400 
participants, el guanyador 

va estar Jaume Farré amb un 
temps d’1 hora i 15 minuts, 
mentre que en dones es va 
imposar Berta Gasol amb 
una hora i 24 minuts. La 
prova més multitudinària 
va estar, però, la cursa de 
10 kilòmetres, amb 600 
inscrits. El guanyador va 
ser Roger Sans amb un 
temps de 33,45 minuts i 

Mitja marató

Rosa Mari Carulla, que 
va fer el recorregut en 
40 minuts. Pel que fa al 
trajecte, es va donar més 
pes al recorregut urbà 
modificant la primera part 
de les proves, de manera 
que es va incloure els 
carrers Noguera Pallaresa, 
Passe ig  de  l ’Es tac ió , 
Barcelona, Franqueses, 
Països Catalans i Pere 
III. A partir d’aquí es va 
creuar el pont de Sant 
Miquel i els corredors van 
enfilar-se camí cap a Gerb 
i Sant Llorenç, des d’on van 
retornar a Balaguer.
 La primera part del 
recorregut també la van 
fer els participants en la 
jogging solidària, uns 300, 
una prova oberta a tothom, 
en la qual hi van prendre 
part des de famílies amb 
cotxets fins a avis, tot per 
una causa solidària. 

Mitja marató

La prova dels 10 
quilòmetres va ser la 
més concorreguda amb 
600 participants
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Importants victòries dels alevins de 
bàsquet i futbol sala del Vedruna

 L’equip aleví femení de 
basquet federat del Club 
Esportiu Vedruna Balaguer 
es va imposar per un clar 
30-77 a la pista del Maristes 
Montserrat. El conjunt en-
trenat per Pau López, està 
aconseguint una línia molt 
positiva de joc i resultats. 
 Per la seva part,  la 
l’equip aleví masculí de 
futbol sala va aconseguir 
una clara victòria contra 
el FS Tàrrega per 6-2 i 
continua segon a la taula 
classificatòria. Destacar 
que aquest equip tan sols 
ha perdut dos partits en tot 
el campionat de lliga.

Aleví del Vedruna

Els nedadors del CEN Balaguer fan un 
bon paper a la lliga catalana aleví
 Molt bons resultats del 
Club Esportiu Natació Ba-
laguer en la 6a Jornada de 
la Lliga Catalana aleví i en 
el trofeu  disputat aquest 
cap de setmana a la pisci-
na del CN Cervera. Com a  
resultats mes destacats en 
categoria absoluta  tenim 
que en la prova dels 1500 
lliures el segon classificat 
fou en Nil Profitós i tercer 
en  Pere Barbosa, en els 100 
esquena, Arnau Gràcia va 
ser 3r; en els 50 papallona  
Marcel Porta va ser se-
gon, la mateixa posició per 
l’Ismael Profitós en els 50 
braça i en els 100 papallona  
Roger Sanahuja va ser 3r..  
 En categoria femenina   
Núria Ortiz  va ser primera 

En bàsquet es va imposar a la pista del maristes, 
mentre que en futbol Sala van guanyar al Tàrrega

 El passat cap de set-
mana les jugadores de 
La Noguera van tenir 
doble jornada  per terres 
basques. El dissabte 
contra el Atlético San 
Sebastián, i el diumenge 
contra l’Irún Leka Enea, 
amb el mateix resultat 
de 1 a 4 en ambdós cas-
sos.
 C o n t r a  e l  S a n 
Sebastián va començar 
guanyant Tingting Wang 
a Marta de la Vega per 
1 a 3, però el partit que 
va ser decisiu va ser el 
segon en el que, després 
d’una gran lluita, Yan Lan 
Li s’acabava imposant a 
la romanesa Cristina 
Al ina  Hir ic i  per  un 
treballat 2 a 3. Tot seguit, 

Anna Biscarri cedia un 
3 a 0 davant la número 
1 de l’equip basc, Jin 
Zhang, però l’encontre 
ja semblava sentenciat. 
En el partit de dobles 
Li i Wang s’imposaven 
clarament a Hirici i De 
la Vega per 0 a 3, mentre 
que, finalment, Yan Lan 
Li obtenia el seu darrer 
punt guanyant De la 
Vega pel mateix 0 a 3.
 To t  j u s t  a c a b a r 
l’encontre les jugadores 
b a l a g u e r i n e s  e s 
desplaçaven de San 
Sebastián a Irún on 
l’endemà obtenien la 
seva segona victòria 
sobre l’Irún Leka Enea. 
En el primer partit Ana 
Biscarri cedia, després 
d ’ u n a  l l u i t a  m o l t 
igualada, per un ajustat 
2 a 3, amb un 10 a 12 
en el darrer set, davant 
Olatz Zuazua. Però a 
partir d’aquí ja només hi 
haurien victòries per a 
les jugadores catalanes. 

L’equip de Tennis Taula Villart 
Logístic guanya els dos partits 
disputats al País Basc

Tennis Taula Villart Logístic

Les balaguerines van 
imposar-se per 1-4 
tant davant l’Atlético 
San Sebastián com 
davant l’Irun

Club Futbol Balaguer

en els 200 estils, la Emma 
Garcia 2a en els 800 lliures 
i la Jèssica Peró, 7a en els 
200 lliures. En la Lliga Aleví 
els rècords del club els van 

aconseguir l’Ismael Profitós 
en els 50 braça, Nil Profitós 
en els 800 lliures (absolut) 
i la Núria Ortiz en els 100 
esquena (absolut).
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El pensament
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios,
una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.
(A. Machado)

 Llegint al Machado he 
trobat aquest pensament 
tan seu. Que ell va viure amb 
la seva vida i el va sentir al 
seu cos. Però pensant una 
mica, arribo a la conclusió 
que al menys dins el temps 
de la seva vida hi va haver 
un “Ara” un “Desprès” i un 
“Darrer”. Tot en un espai curt 
en realitat. L’Adveniment de 
la República va ésser el seu 
“Ara”. L’esclat de la Guerra 
Civil, va ser el seu “Desprès”. 
I el seu renquejant exili i 
mort va passar a ser el seu 
“Darrer” acte de la seva 
fidelitat.

 N o s a l t r e s  d e s  d e l 
2008, potser abans, anem 
intentant endevinar quan 
s’acabà aquest desprès de 
tantes flors i violes pansides 
ja. De mentides sense fi i de 
la impunitat que frueixen 
aquells insensats que ens 
hi varen ficar. Amb vehicle, 
escolta i nòmina, que us puc 
assegurar que d’una forma 
u altra cobraran pels segles 
dels segles, amén.
 Ens resulta estrany que 
hi pugi haver senyores i 
senyors que em jutgen 
massa crít ic quan sols 
escric el que sento i penso. 
Que és només una gota en 
aquest mar de confusió i 
problemes sense fi. Quan 
un veu el pessimisme en 
la joventut que ha d’ésser 
la força del relleu, caiguda 

en un pasivisme del tot 
justificat, no pot deixar de 
tremolar.
 Els de la meva edat i 
parescudes no arribem a 
comprendre que amb tants 
joves sense trebal l ,  h i 
pugui haver aquest desig 
de solidaritat amb gent que 
no són de casa nostra, i que 
els veus de bon matí davant 
de la cervesa i la copa al 
bar corresponent. Voleu dir 
que en molts casos no ens 
passem d’esser solidaris, 
cosa ben lloable en els 
dies que vivim, a ser amb 
una digna ingenuïtat uns 
perfectes imbècils. Que 
fan una feina mereixedora 
de millor causa en molts 
casos. Malgrat tot, jo els hi 
dedico des d’aquí un fort 
aplaudiment. No vull que 
s’entengui el dit com una 
crítica, sinó més bé, com 
una observació.
 I tornant on anàvem, 
sols ens queda esperar el 

“Darrer” cop de l’economia 
per situar-nos on estarem 
molt de temps. Voldria de 
tot cor equivocar-me. Penso 
que el deute que tenim el 
poble espanyol, catalans 
inclosos no el podem pagar 
de cap de les maneres. El 
duel entre Diner i Política, 
l ’ha  guanyat  e l  Diner. 
Aquells (els polítics) que 
es pensaven eren els amos 
del pito, i podien arbitrar 
vers el diví i humà i en tot 
el que volien, s’està veient 
que des del petit municipi 
a les carteres ministerials, 
s’han podrit. Estan podrits, 
i han caigut davant del color 
del diner. I s’arribà a un 
pensament nefast per la 
salut d’un poble al pensar 
que no n’hi ha un pam de 
net, i això tampoc és cert, 
però és molt perillós.
 Es fa un brou per a que 
s’escolti a quatre profetes 
que poden prometre una 
altra dolça vida desprès 

d ’ u n s  a n y s  d u r s .  N o 
ens parlen d’ells doncs 
sospitaríem, parlen d’una 
utopia feta de paraules i 
de paper. Les paraules com 
hem vist tantes vegades es 
perdran al vent, i el paper ho 
aguanta tot.
 En aquest joc tots els 
partits hi juguen. En la 
avinentesa en que estem, 
les debilitats econòmiques 
donen un bon terreny per 
fer promeses, i les promeses 
necessiten temps i és això 
el que volen els polítics, 
doncs aquell que pot esperar 
sempre li arriba alguna 
cosa.
 Per viure aquest acte 
“Darrer ” nostre,  potser 
fins i tot, els morts s’hagin 
retirat a reflexionar sobre la 
vida que ens espera als que 
estem vius. I quina Espanya 
ens ha de gelar el cor.

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

 Tinc una teoria que 
no sé si la compartireu, i 
és que penso que La cri-
sis econòmica ens ha fet 
perdre molt, però guanyar 
molt més. 
 Em direu que estic 
boig, però jo crec que la 
crisis que hem patit ha 
servit entre altres coses 
per educar, i fer compren-
dre a la gent que la forma 
sistèmica en que vivíem 
era una fantasia. 
 Abans, si un jove volia 
roba, en una setmana po-
dia comprar-se 4 peces de 
roba i unes sabates. Ara, 
en una setmana, encara 
gràcies si li donen calés.
 La crisis és un indica-

L’educació prohibida
Josep M. Castells Benabarre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

tiu que ens informa de 
com haurem de viure les 
properes dècades.
 De crisis n’hi pot ha-
ver més, no necessària-
ment de tipus econòmic, 
sinó que poden ser també 
catàstrofes naturals, com 
ara la descongelació dels 
pols, totalment amb rela-
ció amb el sol que cada 
cop ho té més fàcil per in-
vadir la terra de raig uva.
 Les persones estem 
fetes per treballar, per 
tenir parella, tenir amics, 
però també estem fets 
per reflexionar. Crec que 
és un bon moment per 
qüestionar-nos si som 
bons practicants del ca-

tolicisme, del budisme, o 
de qualsevol religió. 
 Hem deixat de creure 
en el que crec que mai 
hem de deixar de creure. 
 Un ésser superior, 
existeix. Segur. Sinó no 
estaríem a la terra. 
 Però els humans te-
nim unes limitacions que 
fan que aquesta part que 
considerem religió passi 
a ser “cultura del espiri-
tualisme”. 
 La gent podrà par-
lar de política, de su-
cesos, alguns de do-
cumentals, els més 
joves d’electrodomèstics, 
ordinadors,smartphones 
i noves tecnologies. I lla-
vors la filosofia morirà.
 Crec que els humans 
desde que neixen haurien 
de tenir el que se’n diu a 
l’Argentina “la educació 
prohibida”, és a dir, que 

formin als nens i nenes de 
les escoles no només per 
sumar, restar, multiplicar, 
dividir, fer càlcul, i llen-
gua catalana i espanyola.
 Us recomano de veure 
una pel·lícula que s’ano-
mena L’Educació Prohi-
bida és una peli, docu-
mental que es proposa 
qüestionar les lògiques 
de l’escolarització moder-
na i la forma d’entendre 
l’educació, fent veure al 
espectador experiències 
educatives diferents, no 
convencionals que plan-
tegen la necessitat d’un 
nou paradigma educatiu.
 L’Educació Prohibida 
és un projecte realitzat 
per joves que van partir 
des de la visió de D’els 
qui aprenen i es van em-
barcar en una recerca que 
cobreix 8 països realitzant 
entrevistes a més de 90 

educadors de propostes 
educatives alternatives. 
La pel·lícula va ser fi-
nançada col·lectivament 
gràcies a centenars de 
coproductors i té llicènci-
es lliures que permeten i 
encoratgen la seva còpia 
i reproducció.
 L’Educació Prohibida 
es proposa alimentar i 
disparar un debat reflexió 
social sobre les bases que 
sostenen l’escola, promo-
vent el desenvolupament 
d’una educació integral 
centrada en l’amor, el res-
pecte, la llibertat i l’apre-
nentatge.
 La crisis que hem pa-
tit ha servit entre altres 
coses per educar, i fer 
comprendre a la gent que 
la forma sistèmica en que 
vivíem era una fantasia.

------------------------------------------
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Montgai celebrarà la 30a Matança del 
porc, aquest diumenge 10 de març

 L’Ajuntament de Mont-
gai va presentar el cartell 
guanyador de la 30ª. Ma-
tança del Porc del muni-
cipi, que se celebrarà el 
proper diumenge dia 10 de 
març. 
 L’autor del cartell és 
Albert Sánchez, veí de la 
localitat. 
 L’alcalde, Jaume Gi-
labert, va explicar que el 
consistori ha escollit per 
majoria aquest cartell per-
què «és molt cridaner i està 
relacionat amb l’actualitat 
del moment, les retallades 
i l’anhel d’independència 
de Catalunya».
 

Cartell guanyador de la 30a Matança del porc

El Espejo Quad Team participarà al 
Campionat d’Espanya de Quadcross
 L’equip de Quads Espejo 
Quad Team va presentar el 
passat divendres 1 de març, 
a la Sala Zeppelin de Bala-
guer als seus pilots.
 El jove pilot de La Sen-
tiu Àlex Espejo, el pilot 
balaguerí, David Espejo 
i els barcelonins Ruben 
Bujaraloz i David Castro, 
lluitaran en el Campionat de 
Catalunya de Resistència 
i Campionat d’Espanya de 
Quadcross en aquesta tem-
porada 2013.  L’equip està 
dirigit per Manu Espejo.

El guanyador del concurs de cartells de la matança 
d’enguany ha estat el veí de Montgai, Albert Sánchez

 Per tercer any con-
secutiu el CF Balaguer 
organitza per la primera 
setmana del mes de Ju-
liol, concretament del 
30 de juny al 7 de juliol,  
el III Campus d’anglès i 
futbol Robert Martinez, a 
Naut Aran,  tot homenat-
jant aquest entrenador 
de la premier League, 
concretament del Wigan 
Athletic que va néixer i es 
va formar a Balaguer. 
 L a  p e c u l i a r i t a t 

d’aquest campus és el 
binomi entre l’anglès i el 
futbol. 
 E n g u a n y,  c o m  a 
novetat, el Campus s’ha 
ampliat a les edats de 
juvenils per tal d’acollir 
una edat que gairebé 
sempre queda exclosa 
d’aquestes activitats. Així 
doncs els grups queden 
reflectits en dos grans 
blocs: Un de nois i noies 
de 6 a 15 anys i l’altre de 
16 a 19 anys. 
 C o m  c a d a  a n y, 
l’entrenador del Wigan 
Athletic premiarà a un 
noi de 13 a 15 anys i un 
altre de 16 a 19 anys per 
passar una setmana a 
entrenar i conviure amb 
els equips de base del 
club anglès.

Presenten el III Campus
Robert Martínez que se
celebrarà a Naut Aran

Robert Martínez

El Campus es 
cel·lebrarà del 30 de 
juny al 7 de juliol a la
localitat aranesa de 
Naut Aran

Àlex i David Espejo
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Alumnes de la Universitat de Barcelona 
visiten el Centre Històric de Balaguer

 Alumnes del màster 
de Planificació territorial i 
gestió ambiental de la Uni-
versitat de Barcelona van 
visitar el passat divendres 
Balaguer, en el marc de les 
sortides organitzades per 
un dels seus professors, 
el geògraf balaguerí Romà 
Pujadas. Aquestes visites 
permeten complementar la 
formació teòrica que es fa a 
l’aula. En el cas de Balaguer, 
l’objectiu era comprovar 
in situ la transformació 
urbanística experimentada 
pel centre històric amb les 
obres del Pla de Barris. L’ar-
quitecta municipal, Mont-
serrat Giné, va acompanyar 
i guiar el grup. 

Un moment de la visita

El programa Thao arriba a la Llar 
d’infants de l’Escola Pia de Balaguer
 L’Ajuntament de Bala-
guer ha instal·lat el mural 
del programa Thao a la 
llar d’infants de l’Escola 
Pia. El projecte incideix en 
l’alimentació saludable per 
tal de prevenir i reduir els 
casos d’obesitat i sobrepès 
infantil. Per tal que el pro-
grama Thao resulti atractiu 
pels nens i nenes, s’ha 
dissenyat un mural amb els 
thaions, els quatre protago-
nistes del projecte, perquè 
els alumnes hi pengin les 
seves fotografies amb la 
fruita que més els agrada.

Els alumnes del professor balaguerí Romà Pujades 
van estar acompanyats per l’arquitecta municipal

 Dins els actes «O rei 
o res. 600 anys de la Fi del 
comtat d’Urgell» s’han 
programat una sèrie de 
visites guiades a dife-
rents indrets de l’antic 
Comtat d’Urgell.
 El proper diumenge 
dia 17 de març es farà la 
primera, al monestir de 
santa Maria de Bellpuig 
de les Avellanes i Àger 
guiada pel Dr. Francesc 
Fité de la Universitat de 
Lleida.

 E l  M u s e u  d e  l a 
Noguera posa a la vostra 
disposició un autocar 
que sortirà a les 10h de 
l’estació d’autobusos de 
Balaguer. La tornada està 
prevista per les 13’30h.
 El preu del viatge és 
de 5€ i cal apuntar-se al 
Museu abans del dia 15 
de març.
 Les altres sortides 
prev is tes  són e l  14 
d’abril  a Castelló de 
Farfanya. amb la Dra. 
Carmen Berlabé del 
Museu de Lleida; el 16 
de juny a Agramunt amb 
la Professora Virginia 
Costafreda i el 27 d’octubre 
al Castell i canònica de 
Montmagastre, amb les 
professores Eva Solanes 
i Mireia Subirada.

Comença el cicle de visites als 
espais del Comtat d’Urgell a Àger 
i el Convent de les Avellanes

Monestir de les Avellanes

La primera visita es 
farà el 17 de març 
al Monestir de les 
Avellanes i la localitat 
d’Àger

Llar d’Infants Escola Pia
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Anuncis breus classificats
TREBALL
---------------------------------
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.
---------------------------------
SE OFRECE chica res-
posable y seria para 
limpiezas de hogar, 
esca le ras ,  p lanc -
har,... Buenas refe-
rencias. Razón telf. 
667370005.
---------------------------------
CONSTRUCCIONS 
i reformes Germans 
Vidal Guardiola, 27 
anys d’experiència. 
Teulades, banys, fa-
çanes, comunitats, 
granges, magatzems, 
cases antigues. Re-
formes en general. 
Preu econòmic. Tel. 
690921832.
---------------------------------

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

IMMOBLES
---------------------------------
ES LLOGA pisos i dú-
plex a Bellcaire, obra 
nova. Molt econòmic. 
Raó: 973450051 (tru-
car amb horari de 9 a 
13.30h).
---------------------------------
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.
-----------------------------------
VENDA o LLOGUER 
de pàrquings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó 
telèfons: 629310479-
629715431.
---------------------------------

VENDA dúplex de 
105m2, del 2008, a Va-
llfogona de Balaguer. 
Menjador, cuina, 2 
banys, 3 hab., balcó, 
terrassa (45m2), par-
quing, traster, electro-
domèstics i mobles. 
Financiació 100%. 
Raó tel. 679606061.
---------------------------------
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 VEN casa adosada 
a la Ràpita, de 140m2 de 
vivenda i 80 m2 de pati. 
Raó tel. 687842376.
-----------------------------------
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.
--------------------------------

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.
--------------------------------
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.
--------------------------------
ES LLOGA pis moblat, 
amb 3 dormitoris, as-
censor, calefacció. Es 
pot compartir. Raó tel. 
973451371.
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

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.
---------------------------------
ES COMPREN camps 
de regadiu a Bala-
guer,  Térmens i/o 
Vallfogona. Raó tel. 
699600382.
---------------------------------
Per demanar informa-
ció o per posar anun-
cis en aquesta secció 
adreçar-se al c/ Sant 
Lluís, 36-38 altell, per 
telèfon al 973448273 
o bé a través del nos-
tre web: www.revis-
tagroc.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 7 de març a les 8 de la tarda del 14 de març CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 14 de març a les 8 de la tarda del 21 de març SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 de març a les 8 de la tarda del 28 de març MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 446457
FUNERARIA SANT JOSEP          973 445786
                629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN                      973 446259
------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                 973 586005
DISPENSARI MÈDIC                       973586249
------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                 973 420009
------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                 973 428007
------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                 973 459005
------------------------------------------------------------------------

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

Telèfons útils
ÀGER

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

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 
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