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Amb el suport de

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

 En Robert Martínez 
Montoliu ha estat escollit  
millor entrenador cata-
là de l’any 2012. Guardó 
atorgat en la la 2a Gala del 
Futbol Català, organitzada 
per la Federació Catalana 
de Futbol. És un reconei-
xement a la tasca duta a 
terme per aquest espor-
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millor entrenador català de 
l’any 2012

 Generalitzar sobre el bon o mal funcionament dels 
sistemes educatius europeus i manifestar de manera 
rotunda afirmacions relatives a la seva eficàcia o idoneïtat 
és una feina gairebé impossible. Sens dubte, hi ha 
importants diferencies entre els diferents països
 Europa viu un període de canvis importants: canvis 
que afecten totes les dimensions de la societat i, per tant, 
també l’educació. No es tracta d’una crisi més. No és més 
del mateix, sinó un procés de transformació profunda. 
L’educació a Europa passa per un període de tensions i 
incertesa.
 Al llarg de la història sempre hi ha hagut canvis; el 
que succeeix ara és que el canvi ha de ser necessàriament 
el nou eix vertebrador de qualsevol procés educatiu, I 
davant aquests canvis socials, econòmics, demogràfics, 
tecnològics, laborals, etc., Europa necessita noves 
respostes educatives. 
 Si fins a temps recents, la columna vertebral de la 
política educativa europea es dirigia principalment cap a 
la igualtat d’oportunitats, la integració i la cohesió social, 
sembla que en el moment actual s’orienta més cap a 
noves finalitats polítiques, bàsicament dirigides cap a la 
competitivitat i la competència econòmica. 
 A la Europa actual no és possible que els sistemes 
educatius es desentenguin dels sistemes productius; 
és a dir, avui a Europa és inútil i absurd aïllar l’educació 
del mercat de treball, en conseqüència, els Estats i les 
institucions europees s’han de comprometre seriosament 
a invertir en capital humà i, per tant, en educació i formació 
de qualitat.

Canvis en l’educació
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i amb  possibilitats d’arri-
bar a la final,  a Wembley. 
Crec que, per a Balaguer, 
és un orgull comptar amb 
persones com en Robert,  
que, amb  capacitat i tre-
ball constant, ha excel·lit, 
des de baix, en el món del 
futbol. A més, per la seva 
fidelitat als  orígens, a la 
seva ciutat i al C. F. Bala-
guer ha esdevingut un bon 
referent. Enhorabona, grà-
cies i et desitjo molts més 
èxits, Robert.

PORTADA
Plantada de l’arbre

tista balaguerí que triomfa 
en la categoria d’honor del 
futbol anglès. Cal recordar 
que és  el primer entrena-
dor del nostre país en la 
Premier League. Amb el 
modest Wigan, equip que 
entrena des de la tempo-
rada 2009-2010, lluita cada 
any perquè aquest equip 
mantingui el privilegi d’és-
ser en l’elit del futbol d’An-
glaterra i ho aconsegueix. 
Enguany, a més, es troba 
a semifinals de la FA Cup 
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 El Centre d’Alta Re-
solució (CAR) de Bala-
guer serà el primer de 
les comarques de Lleida 
en implantar un nou 
model assistencial, que 
passa per una atenció 
adaptada a cada paci-
ent, evitant-li desplaça-
ments i reduint temps 
d’espera, una modifi-
cació en l’estructura 
organitzativa i un apro-
fitament de les noves 
tecnologies. Així ho han 
exposat aquesta set-
mana els responsables 
de la Regió Sanitària 

de Lleida als alcaldes 
de les poblacions que 
depenen del centre de 
Balaguer.
 G r à c i e s  a  l a 
i n c o r p o r a c i ó  d e 
n o u s  e q u i p a m e n t s 
i serveis (radiologia, 
rehabilitació, ecògrafs, 
i n s t r u m e n t s  p e r 
a l  c r i b r a t g e  d e  l a 
retinopatia diabètica, 
proves diagnòstiques per 
detectar insuficiències 
cardíaques,  cirurgia 
menor o infiltracions), 
j u n t a m e n t  a m b  l a 
formació  especí f ica 
dels metges d’atenció 
primària, permeten que 
el  CAR de Balaguer 
disposi de les eines 
necessàries per resoldre 
bona part dels casos 
que abans eren derivats 
al metge especialista a 
Lleida. 

El CAR de Balaguer implanta 
un nou model d’atenció
mèdica amb nous serveis

CAR de Balaguer

S’incorporen nous 
equipaments i serveis 
de radiologia,
rehabilitació
ecògrafs, etc

Uns dos-cents escolars de Balaguer fan 
la plantada de l’arbre al Cementiri Nou

 Uns dos-cents escolars 
de quart de primària dels 
diferents centres escolars 
de la ciutat de Balaguer 
han participat aquesta 
setmana a la plantada de 
l’arbre, que realitzen cada 
any durant el mes de març, 

centres escolars de tota la 
ciutat.
 Des del passat dilluns i 
fins el dijous, els diferents 
centres han anat passat 
durant cada matí, per tal 
de replantar la zona del 
cementiri nou de la capital 
de la Noguera, a la carre-
tera d’Àger.
 Els dos-cents escolars, 
en grups de 4, han plantat 
un total d’una seixantena 
d’arbres, sota la direcció 
del departament de jardi-
neria de l’Ajuntament de 
Balaguer.
 Els nois i noies que 
s’han desplaçat a la zona 
de la plantada amb l’auto-
bús urbà, han hagut de fer 
els forats a terra, plantar 
els arbres i regar-los per 
primera vegada.

dins de la programació del 
Pla Municipal de Dinàmi-
ca Educativa, coordinat 
conjuntament entre la 
regidoria d’Ensenyament 
de l’Ajuntament de Bala-
guer, el Servei Educatiu de 
la Noguera, i els diferents 

Plantada de l’arbre 2013

Plantada de l’arbre
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interessen per a la seva 
col·lecció.
 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, va 
garantir als expositors el 
suport de l’ajuntament a 
la trobada, ja que “és una 
bona manera de donar 
a conèixer la ciutat”. En 
aquest sentit, va indicar 
q u e  e l s  a f i c i o n a t s  a l 
col·leccionisme no dubten 
en recórrer distàncies 
llargues per buscar noves 
peces. L’alcalde i diversos 
regidors van visitar el 
certamen.

Gran afluència de públic a la Trobada 
de col·leccionistes de plaques de cava

 Desenes d’aficionats 
al  col· leccionisme van 
p a r t i c i p a r  e l  p a s s a t 
diumenge en la setena 
Trobada de plaques de 
cava i col·leccionisme de 
Balaguer. 
 Des de primera hora 
de l  mat í ,  una  desena 
d’expositors van muntar 
el seu estand a la plaça a 
l’espera de l’arribada dels 
primers col·leccionistes.
 Com cada any,  e ls 
aficionats de Balaguer 
han fet una edició especial 
de plaques d’ampolles 
de cava dedicades a la 
ciutat: el 600 aniversari de 
la fi del Comtat d’Urgell, 
e ls  gegants  Yüsuf  a l -
Muzaffar i la comtessa 
Arsenda de Mormur i una 
altra dedicada a la penya 
barcelonista de Balaguer 
i  comarca.  També van 

Intercanvi entre col·leccionistes

Una desena d’expositors i molts col·leccionistes
particulars van omplir la plaça del Mercadal, el
passat diumenge durant tot el matí

repartir cava, coca amb 
xocolata i tripes a tots els 
col·leccionistes.
 A banda dels expo-
sitors, a l’espai central de 
la plaça es van habilitar 
diverses taules destinades 
a  l ’ i n t e r c a n v i  e n t r e 
aficionats. 
 D e  f e t ,  a q u e s t  é s 
l’element més característic 
d’aquest tipus de trobades, 
ja que permet als amants 
del col·leccionisme entrar 
en contacte i intercanviar 
aquelles peces que tenen 
repetides o bé que no els 

Trobada de plaques de cava
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 L’Ajuntament de Ba-
laguer ha instal·lat en 
proves un radar dis-
suasori en una de les 
entrades de la ciutat 
per tal d’advertir els 
conductors que han de 
reduir la seva velocitat 
per circular pel nucli 
urbà.
 E s  t r a c t a  d ’ u n a 
cessió gratuïta per part 
d’una empresa privada 

per tal que el consistori  
b a l a g u e r í  p r o v i  e l 
sistema i valori si pot 
ser una mesura úti l 
per tal que els vehicles 
puguin moderar la seva 
velocitat en la trama 
urbana, per on s’ha de 
circular entre 50 i 40 
kilòmetres per hora en 
funció de la via.
 E l  r a d a r  s ’ h a 
col·locat a l’avinguda 
Països Catalans, una de 
les entrades de la ciutat, 
que, a més a més, no 
està ni regulada per 
semàfors ni compta amb 
bandes rugoses per tal 
que els automobilistes 
redueixin la marxa.

L’Ajuntament instal·la en periode 
de proves, un radar dissuasori a 
l’Avinguda dels Països Catalans

Radar de l’Avinguda Països Catalans

L’Ajuntament valorarà 
la possibilitat
d’instal·lar-ne més 
a les entrades de la 
ciutat

Presentació de les parelles linguístiques 
del Voluntariat per la llengua
 El Casal de la Ciutat de 
Balaguer Lapallavacara 
va ser l’escenari el passat 
dimecres d’acollida de la 
presentació i constitució 
de parelles lingüístiques 
del Voluntariat per la llen-
gua.
 Amb l’assistència del 
regidor de Cultura, Ense-
nyament i Festes, Miquel 
Aigé, i la regidora de Ser-
veis a les persones i Ocu-
pació, Rosana Montané, 
l’acte va tenir una molt 
bona acoll ida per part 
dels nous participants al 
programa VxL, en què es 
van constituir una dotzena 
de parelles lingüístiques 
de diferents llocs de pro-

Trobada de plaques de cava

cedència.
 Com a novetat d’en-
guany, es van presentar la 
xarxa de punts de trobada 
i les activitats culturals 

a què podran assistir els 
voluntaris i aprenents per 
completar la seva parti-
cipació al programa a la 
capital de la Noguera.

Empresaries de la Noguera reflexionen 
sobre el paper de la dona a l’empresa

Jornada a Balaguer

 El Centre d’Empreses 
Innovadores  (CEI )  de 
Balaguer va acollir el passat 
dia 7 de març la jornada 
‘Dona, empresa i ocupació’, 
una taula rodona per a la 
reflexió i el debat en la 
que diverses dones de la 
Noguera van explicar la seva 
experiència al capdavant 
d’una empresa. L’activitat, 
organitzada per l’ajuntament 
de Balaguer i el consell 
comarcal de la Noguera, 
va servir per commemorar 
el Dia Internacional de les 
Dones.
 La trobada va constar de 
dues sessions. La primera, 
dedicada al lideratge femení 
en l’empresa, en la qual 
hi ha intervingut quatre 
dones que ocupen càrrecs 
de responsabilitat dins de 
les seves organitzacions. 
En la segona part, s’ha 
aprofundit en el paper de la 
dona com a emprenedora.
 L’alcalde de Balaguer, 
J o s e p  M a r i a  R o i g é , 

La jornada es va celebrar el passat 7 de març,
organitzada conjuntament per l’Ajuntament de
Balaguer i el Consell Comarcal de la Noguera

el president del consell 
comarcal de la Noguera, 
Pere Prat, i el director 
dels serveis territorials de 

Benestar Social i Família, 
Joan Saura, van ser els 
encarregats d’obrir  la 
jornada. 
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 Unes noranta dones 
i diversos professionals 
vinculats al tractament 
del càncer de mama van 
assistir la setmana pas-
sada a la presentació del 
programa de Fisioteràpia 
Aquàtica a Balaguer. 
Es tracta d’una activitat 
adreçada a dones que 
han estat operades de 
càncer de mama i que te-
nen problemes o seqüe-
les derivades d’aquesta 
intervenció amb els ob-
jectius de millorar la seva 
qualitat de vida i prevenir 
l’aparició de limfedema 
(inflamació d’un dels 
braços, a causa de l’ope-
ració, que pot derivar en 
dolor crònic) o millorar-lo 
si ja ha aparegut.

 El tractament inclou 
dues  sess ions  a  la 
setmana de fisioteràpia 
aquàtica i una al mes 
de grup terapèutic amb 
psicòleg. Amb aquest 
tractament es pretén 
millorar i recuperar la 
mobilitat del braç afectat; 
guanyar elasticitat a les 
cicatrius; millorar la 
condició física i mantenir 
o recuperar la força 
muscular; millorar els 
dolors que poden persistir; 
millorar la circulació i la 
respiració, i augmentar 
l’autoestima afavorint 
la creació d’un entorn 
social i satisfactori.
 A partir del 14 de 
març, al Centre d’Alta 
Resolució (CAR) de 
Balaguer, es faran les 
entrevistes personals a 
les interessades per tal de 
valorar si poden participar 
en el programa, que és 
totalment gratuït i està 
impulsat per l’AECC.

Cent persones assisteixen a la 
presentació del programa de 
Fisioteràpia Aquàtica

Presentació del programa

Des del passat 14 de 
març, s’estan fent 
les entrevistes a les 
persones interessades 
al CAR

Reformes i obres de manteniment 
d’un tram de la sèquia Molí del Comte 

 La junta de propietaris 
rurals i l’ajuntament de 
Balaguer està reformant un 
tram de 1.400 metres de la 
sèquia del Molí del Comte.  
 L’actuació consisteix en 
el sanejament d’aquesta 
part de la canalització, el 
revestiment amb formigó i 
la substitució de pales.
 L’obra està finançada 
per la companyia elèctrica 
Endesa, en compliment 
d’un conveni subscrit fa 
anys l’ajuntament.
 El regidor d’Obres i Agri-
cultura, Miquel Vendrell, ha 
explicat que es tracta de les 
obres de manteniment que 
s’executen anualment.Sèquia del Molí del Comte

9 equips de bombers de les Terres de Lleida 
practiquen maniobres de rescat de ferits
 Durant  aquest  mes 
s’estan realitzant les clas-
sificacions per poder ac-
cedir al concurs català 
sobre maniobres de rescat 
en accidents de trànsit al 
parc de Bombers de Bala-
guer. 
 En total hi participen 9 
equips de la regió  d’emer-
gències de Lleida: 2 del 
parc de bombers de Bala-
guer, 2 parc de Lleida, parc 
de voluntaris d’Artesà de 
Segre, voluntaris del Pont 
de Suert, Bombers de Sort 
i equips de noves promo-
cions.
 D’aquesta prova sorti-
ran els equips de bombers 
de la regió de Lleida que 

S’està sanejant el tram de 1,4 km., s’està fent el 
revestiment amb formigó i la substitució de pales

Classificacions

participaran a la final que 
tindrà lloc a Lleida els dies 
5 i 6 d’abril. 
 Es tracta d’un concurs 
tècnic sobre maniobres de 

rescat a ferits en accident 
de transit que serveis per 
perfeccionar la tècnica 
sobre les maniobres de 
rescat.
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Primera Fira d’Orientació Universitària 
de la Noguera, el proper 22 de març

 Un any més, el mu-
nicipi de Les Avellanes i 
Santa Linya es va sumar, 
el passat dissabte dia 9 
de març,  als actes per 
commemorar el dia in-
ternacional de la dona.  
 L’acte va començar 
amb la lectura del ma-

nifest i un poema i acte 
seguit es va realitzar una 
xerrada i col·loqui sobre 
la importància de les 
emocions a càrrec de 
Rosa Miralles. Aquesta 
xerrada va comptar amb 
una seixantena d’assis-
tents.

les Avellanes celebra el Dia 
Internacional de la Dona

Dia de la Dona a Les Avellanes

Consell Comarcal de la Noguera

 El 22 de març tindrà 
lloc al Consell Comarcal 
la primera edició de la Fira 
d’Orientació Universitària 
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’escollir un centre 
universitari on cursar els 
graus, un cop acabada la 
secundària.
 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 informatiu 
al  davant  del  Consel l 
Comarcal  on donaran 
informació personalitzada 
a tots aquells joves de la 
comarca interessats en els 
seus centres.

Aquesta Fira pretén donar resposta a les demandes 
dels joves de la comarca per disposar d’informació a 
l’hora d’escollir un centre universitari
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 Els Amics de Tragó 
de Noguera per mante-
nir viva la memòria del 
poble, han organitzat 
un any més la tradicio-
nal Festa Major pel dia 
28 d’abril, que a més es-
devé una gran trobada 
dels fills i descendents 
del  poble;  constarà 
d’una visita guiada a les 
restes del poble, ofrena 
floral al cementiri en re-
cord dels avantpassats, 
missa, dinar popular i el 
tradicional ball de fi de 
festa.
 Altres actes pre-
vistos durant l’any seran 
diverses sortides per 
donar a conèixer indrets 
propers al poble, com 
el Pla de les Bruixes, 

els Mons de Tragó i 
Finestres; la primera 
sortida tindrà lloc el 
17 de març. A l’octubre  
es farà una trobada de 
tragoneres i tragoners 
a Lleida, i al novembre 
s ’ i n a u g u r a r à  u n a 
exposició de fotografíes 
de Tragó a l’ Institut 
d ’Es tud is  I l e rd encs  
de Lleida per donar a 
conèixer el poble  en 
aquesta ciutat.
 L’associació Amics 
de Tragó de Noguera 
e s t à  t r e b a l l a n t  p e r 
recuperar alguns indrets 
emblemàtics del poble i 
per aquest motiu ha 
organitzat una jornada 
de t rebal l  pel  d ia  7 
d’abril amb la finalitat 
d’esbrossar i recuperar 
la Font del poble i el 
seu accés. És un primer 
pas per poder arribar 
amb certa facilitat fins 
a l’antiga ermita de la 
Mare de Déu del Castell, 
patrona del poble.

Els Amics de Tragó de Noguera 
treballen per mantenir viva la 
memòria del poble

Amics de Tragó

Han organitzat
diferents trobades i 
jornades de treball, 
i la Festa Major pel 
proper 28 d’abril

La llar de Jubilats de Vallfogona inicia 
la visita de diferents museus de Lleida

 La llar de Jubilats de 
Vallfogona ha iniciat les ac-
tivitats de primavera amb 
un Taller de Memòria dirigit 
per Gemma Pedra, amb 
moltíssima acceptació.
A partir d’ara aniran de  
Museus perquè per al dia 11 
d’Abril es farà una sortida a 
Tàrrega i Mollerussa per a 
visitar el Museu Cal Trepat 
a Tàrrega i a Mollerussa 
visitaran el Museu del 
Canal d’Urgell i el Museu 
de Vestits de Paper amb 
dinar inclòs.
 El 15 d´Abril aniran a 
Lleida al Museu de Caixa 
Forum a veure «Momies 
Egipcies. El secret de la 
vida eterna.»Llar de Jubilats de Vallfogona

Ruta pel municipi de Camarasa, 
organitzada per 4 entitats comarcals
 L’Associació Terres de 
Marquesat, l’Associació 
Motius de Camarasa, el 
Centre Excursionista de 
Balaguer i l’Associació 
Recerca i Difusió del Pa-
trimoni Històric van orga-
nitzar aquest passat cap 
de setmana una ruta entre 
Camarasa i Sant Llorenç 
de Montgai que va realitzar 
se diumenge 10 de març al 
matí.
 El dissabte al vespre 
v a n  t e n i r  l l o c  u n e s 
xerrades a l’Espai Orígens 
de Camarasa, gestionat 
per l’Associació Recerca 
i Difusió. La sortida del 
diumenge es feu des de 
l’Espai Orígens i seguí el 
recorregut del riu Segre 

Visitaran els Museus de Tàrrega i Mollerussa, i  el 
Museu de Caixa Forum de Lleida

La Roca dels Bous

pel marge esquerre fins 
arribar a la presa de Sant 
Llorenç de Montgai. Pel 
c a m í ,  i n t e r v i n g u e r e n 
diversos experts de les 

entitats organitzadores, 
q u e  v a n  e x p l i c a r  l e s 
particularitats de cada 
indret que s’anava trobant 
durant la caminada.
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 Una cinquantena 
de veïns de Montgai 
han organitzat patrulles 
nocturnes, conegudes 
com a sometents, amb 
la intenció d’evitar més 
robatoris al municipi. 
El passat divendres al 
vespre van començar 
a patrullar un parell de 
grups.  S e g o n s  v a n 
confirmar els presents 
en una reunió, «s’inten-
tarà cobrir les 24 hores 
del dia».
 Aquests grups de 
vigilància s’han format 
després que el passat 
mes de febrer es pro-
duïssin una desena de 
robatoris a magatzems 
i granges de la localitat, 

en un dels quals es van 
emportar 50 portes i una 
estufa de ferro d’una 
granja de porcs, tot va-
lorat en 6.000 euros.
 L’alcalde, Jaume Gi-
labert, ha recordat que 
es tracta d’una iniciati-
va dels mateixos veïns 
per defensar les seves 
propietats. Gilabert tam-
bé ha demanat als veïns 
que, encara que s’or-
ganitzin en sometents, 
apuntin les matrícules 
dels vehicles «sospito-
sos» i avisin als Mossos 
d’Esquadra. 
 S’ha de recordar que 
l’Ajuntament de Mont-
gai va convocar una 
reunió el passat 1 de 
març arran de l’onada 
de robatoris que va patir 
el municipi en un mes. 
En aquella reunió, els 
assistents van decidir 
que la millor solució 
era crear un sometent 
i ara aquest ja és una 
realitat. 

Montgai posa en marxa el 
sometent per evitar els
robatoris soferts el febrer

Sometent en acció

El passat divendres 
van començar a
patrullar dos grups 
que vigilaran 24 hores 
diàries

Alumnes de l’escola de Ponts van visitar la 
seu del Consell Comarcal de la Noguera
 El passat dia 7 de març, 
els alumnes de 3r i 4t curs 
d’Educació Primària de 
l’Escola de Ponts van fer 
una visita educativa al 
Consell Comarcal de la 
Noguera.   
 Van ser rebuts pel pre-
sident del Consell, Pere 
Prat, i la vicepresidenta, 
M. Antònia Pubill, que els 
van donar la benvinguda 
i  els van explicar amb 
suport gràfic què és el 
Consell Comarcal de la 
Noguera, com s’organitza 
i quins serveis presta als 
30 ajuntaments de la co-
marca.  
 Tot seguit, els 48 nens i 
nenes van fer un recorregut 
guiat per les instal·lacions 

Alumnes de Ponts al Consell Comarcal 

del Consell Comarcal, on 
van poder observar com 
es treballa als diferents 
departaments. 
 En  acabar  van  ser 
obsequiats  amb unes 

b o s s e s  a m b  m a t e r i a l 
informatiu i  divulgatiu 
r e p r e s e n t a t i u  d e  l e s 
activitats i promoció del 
Consell Comarcal de la 
Noguera.

L’Associació de dones la Colomina
organitza el Dia de la Dona a Montgai

Dia de la Dona a Montgai

 Montgai va iniciar el 
divendres dia 8 de març 
els actes per commemorar 
el Dia Internacional de la 
Dona Treballadora. A les 7 
de la tarda, les membres 
de la junta de l’associació 
de dones La Colomina 
van llegir el manifest ins-
titucional a la plaça Prat 
de la Riba davant una 
trentena de persones, i a 
continuació, van descobrir 
un mur en blanc, creat per 
a l’ocasió. Durant tot el 
cap de setmana, aquells 
que ho van voler hi van 
poder escriure situacions 
que ocorren actualment i 
que són injustes vers les 
dones.
 El  diumenge dia 10 
a la tarda, després de 
celebrar la XXX Matança 
de l  Porc  de  Montga i , 
l’alcalde, Jaume Gilabert, i 
les membres de la junta de 
l’associació de dones La 
Colomina van tirar a terra 

Van llegir el manifest i durant el cap de setmana van 
posar un mur on tothom podia escriure aquelles
situacions negatives per a les dones

aquest mur, simbolitzant 
que aquestes situacions 
discriminatòries s’han 
d’acabar. L’acte va estar 

organitzat per l’associació 
de dones La Colomina 
a m b  e l  s u p o r t  d e 
l’Ajuntament. 
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Comencen les visites als espais comtals 
d’Urgell a Àger i les Avellanes

 Una cinquantena de 
persones van participar 
el passat diumenge, a la 
primera de les sortides 
preparades per  tal  de 
commemorar els 600 anys 
de la fi del Comtat d’Urgell, 
i organitzades pel Museu 
de la Noguera.
 Aquesta primera sortida 
va portar els participants a 
conèixer els espais comtals 
d’Àger i del Monestir de 
Santa Maria de Bellpuig de 
les Avellanes.
 Sota la direcció del 
professor de la Universitat 
de Lleida, Francesc Fité, 
la visita es va iniciar a la 
col·legiata de Sant Pere, 
on va explicar amb tot 
tipus de detall la història 
de la col·legiata, el seu 
l l igam amb el  Comtat 
d’Urgell, comentant també 
els diferents aspectes 

Visita al Monestir de les Avellanes

Una cinquantena de participants van visitar la
col·legiata de Sant Pere d’Àger i el Monestir de
Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes

artístics del claustre i de 
l’església.
 A c t e  s e g u i t ,  e l s 
participants van adreçar-se 
al Monestir de les Avellanes 
on van visitar el lloc on hi 
havia el palau, el claustre 
gòtic i l’església panteó 
de ls  comtes  d ’urge l l , 
erigida per Ermengol X.
 Les visites continuaran 
el proper diumenge 14 
d’abril, quan es visitarà 
Castelló de Farfanya, sota 
el guiatge de la professora 
Carme Bernabé.
 El diumenge 16 de juny, 

els participants que ho 
desitgin podran visitar 
Agramunt amb la visita 
guiada que oferirà Virginia 
Costafreda, i el cicle de 
visites als espais comtals 
d’Urgell  es tancara el 
diumenge 27 d’octubre amb 
la visita a Montmagastre 
amb Eva Solanes i Mireia 
Subirada.
 D’altra banda els dies 
2 de juny i 6 d’octubre 
es faran les visites a la 
Balaguer del Comte Jaume, 
a càrrec dels tècnics del 
Museu.

Visita a la col·legiata de Sant Pere
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

En el seu darrer llibre, 
El silenci dels telers, 
Assumpta Montellà dóna 
veu a les dones i nenes 
que durant dècades van 
treballar a les colònies 
tèxtils de Catalunya. Des 
de l’inici de la indústria 
catalana fins als nostres 
dies, passant per la Guerra 
Civil i la repressió de la 
postguerra,  els  seus 
testimonis expressen 
una manera de viure 
marcada per un ofici ple 
de condicions precàries. 
Les treballadores de 
les fàbriques en són les 
protagonistes principals, 
però també hi tenen cabuda 
les dones dels amos, les 
criades, les sagristanes, i 
així, anar sumant mirades 
femenines que es reunien 
al voltant d’una colònia 
tèxt i l ,  d ’or ígens ben 
diferents i amb opinions 
ben diferents. 

Los asesinos del emperador
Autor: Santiago Posterguillo
Gènere: Novel·la

 Aquesta novel·la ens 
permet recórrer trenta-
cinc anys de la història 
de l’imperi romà, de l’any 
63 fins al 99 d.C.; anys 
plens de confrontacions, 
una guerra civil, i l’ascens 
d’un nou emperador, Trajà. 
Amb Los asesinos del 
emperador, l’autor inicia 
una nova trilogia sobre 
Trajà, el primer emperador 
hispà de la història. Com 
va poder Marc Ulpi Trajà 
convertir-se en emperador 
de Roma, havent nascut a 
la llunyana Hispania? Per 
què Roma ho va acceptar? 
Va canviar Trajà el curs de 
la història després d’un 
regnat de conquestes i 
romanització? La resposta 
a totes aquestes preguntes 
la teniu en la lectura 
d’aquesta  novel·la, un 
relat impactant descrit 
amb un pols narratiu 
trepidant.

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

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

El silenci dels telers
Autor: Assumpta Montellà
Gènere: Història

 Àlix és diferent. Per a 
ell és difícil somiar despert, 
com fan els altres nens, 
perquè una màquina li 
ho impedeix.  Només 
pot somiar quan dorm i, 
tanmateix, els seus somnis 
el porten per estranys 
paisatges que no controla.
Fins que una nit es troba 
amb un misteriós company 
de viatge, que l’ajudarà 
a entendre el que hi ha 
de real als seus somnis 
i, finalment, a vèncer les 
seves pors i obrir el pany de 
la seva pròpia felicitat.
Seguir les passes de l’Àlix 
i la clau de les meravelles 
és plantejar-se qüestions 
filosòfiques i existencials 
bàsiques per ser feliços, 
i les il·lustracions de 
Papadopoulos són tan 
boniques i imaginatives que 
la seva lectura, si hi estem 
disposats, es converteix en 
una catarsi.

Àlix i la clau de les meravelles 
Autor: Adrián Martínez 
Papadopoulos

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

Indesinenter
Acuden llums enceses sense llum,
guaitant al paladar de la memòria.
Als llurs sabors i gustos fins al fons
d’elèctrics dies rosa, ara nuls,
per l’ai del desencís que els ha fet fora.
No hi ha guspires vives exultant
delits propers al tou de la bonança.
Segueixen a la nit belles escenes,
prenent de l’ara nu el discurs oníric,
mes tot és al biaix. Ara mateix,
he fet aquest poema i és igual
si plau com si no plau, que no s’entengui,
o es vegi eixelebrat. En si mateix,
les coses són com són i és endebades
refer-les composant un nou present.
Alçar-les és alçar només paraules,
que és l’ara el ver futur i no el passat.
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 La biblioteca Mar-
garida de Montferrat 
de Balaguer posarà en 
marxa el proper dijous 
21 de març un Club de 
Lectura Fàcil, obert a 
aquelles persones que 
els costi llegir en català, 
ja sigui perquè fa poc 
que coneixen la llen-
gua o perquè no estan 
acostumats a llegir-hi. 
La iniciativa compta 
amb el suport de la re-
gidoria de Cultura i En-
senyament de Balaguer 
i el Servei Comarcal de 

Català de la Noguera.
 Els Clubs de Lectura 
Fàcil tenen l’objectiu 
de  democrat i tzar  la 
lectura, és a dir, de fer-
la arribar a tothom. Per 
aquest motiu, s’utilitzen 
llibres editats amb una 
cura especial perquè 
persones amb dificultats 
lectores puguin llegir-los 
i entendre’ls. Es pretén 
que les trobades els 
ajudin a llegir tot típus 
de llibres i que siguin un 
espai per comentar-los.
L e s  s e s s i o n s  e s t a n 
programades de manera 
quinzenal, els dijous 
de les 11 a les 12.30 
hores.  Les persones 
interessades s’han de 
posar en contacte amb 
la biblioteca municipal o 
amb el Servei Comarcal 
de Català, 

La Biblioteca Margarida de 
Montferrat posa en marxa el 
Club de Lectura Fàcil

Club de Lectura Fàcil a la biblioteca

El Club està obert a 
totes aquelles
persones que els 
costa llegir en llengua 
catalana

Bonaventura Baró presenta la seva
primera novel·la “Parmessano”

 E l  ba laguer í  Bona-
ventura Baró i Xipell s’ha 
animat a escriure i publicar 
una novel·la ambientada 
en la nostra ciutat i en els 
nostres dies.   
 L’autor, psicòleg del 
departament de Justícia, 
h a  a p r o f i t a t  l a  s e v a 
pràct ica i  experiència 
en l ’abordatge de les 
conductes conflictives dels 
adolescents per elaborar 
un relat de ficció on s’hi 
retrata un jove immers en 
un món de conflictes, una 
dona madura que no se 
sent realitzada, un vividor 
cansat de la vida que fins 

ofereix la perspectiva d’una 
realitat que ens envolta i 
que massa sovint queda 
amagada als nostres ulls i 
per fer-ho s’empara d’una 
literatura amena en la que 
no hi falten tocs dramàtics, 
escenes eròtiques i, fins 
i tot, episodis d’irònica 
comicitat.

ara ha portat, un advocat 
sense massa escrúpols i 
una noia valenta que no 
dubta en defensar els seus 
valors i interessos. 
 To t s  e l l s  s ’ a c a b e n 
trobant en un dramàtic 
entramat de conseqüències 
o n  s ’ h i  b a r r e g e n  l e s 
emocions més primàries, 
des de l’odi més encès a 
l’amor més apassionat, 
des de la violència visceral 
a  l a  s e x u a l i t a t  m é s 
apassionada.
 La novel·la, que ja es 
pot trobar a les llibreries 
de la nostra ciutat, es un 
relat de ficció que ens 

Bonaventura Baró i Xipell

La novel·la “Parmessano”, que es presentarà el
proper mes d’abril a Lapallavacara està ambientada 
al Balaguer dels nostres dies
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Olot ...........................62
2. Europa ......................59
3. Cornellà ....................57
4. Manlleu ....................47
5. Figueres ...................43
6. Terrassa ....................42
7. Pobla Mafumet .......41
8. Rapitenca .................40
9. Rubí ..........................40
10. Santboià .................37
11. Gavà ........................33
12. Vilassar ..................32
13. Gramenet ...............31
14. Vilafranca ...............31
15. Montanyesa ...........30
16. Castelldefels ..........28
17. Jupiter ....................25
18. Palamós .................25
19. Balaguer ............... 23
20. Vic ...........................22

1. Adrià de Mesa 10
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 una impor-
tant victòria al camp 
del Santboià, amb un 
gol d’Adrià De Mesa al 
minut 4 de partit. 
 D’altra banda, el 
passat dissabte no va 
poder fer res davant 
el manlleu, que en set 
minuts de la primera 
part, va marcar tres 
gols, sentenciant el 
partit.
 Ara el Balaguer té 
dos partits contra dos 
rivals directes, molt 
importants de cara a 
aconseguir la perma-
nència.

Juanjo Tenorio

Dura derrota del Balaguer davant el 
Manlleu després de guanyar al Santboià
Els balaguerins deixen 
la cua de la classificació 
i estan a dos punts de la 
permanència que la marca 
el Júpiter

10/03/2013

SANTBOIÀ 0
BALAGUER 1

 El Balaguer ha deixat 
la cua de la classificació, 
després de la seva victò-
ria al camp del Santboià, 
gràcies a un solitari gol 
d’Adrià de Mesa, als pri-
mers minuts del partit, gol 

veure com en set minuts, 
el Manlleu trencava tota 
la bona feina feta en la 
primera mitja hora, acon-
seguint tres gols, amb 
molta fortuna, que tren-
cava totalment el partit, 
davant la desesperació 
dels jugadors vermells que 
volien treure un resultat 
positiu per intentar sortir 
de la zona de descens 
directe.
 Després de la derro-
ta, els balaguerins estan 
a dos punts del Júpiter, 
equip que marca la perma-
nència en la classificació 
actual.
 El proper diumenge el 
Balaguer visitarà el camp 
del Castelldefels, un ri-
val directe a la taula, i el 
dissabte següent rebrà al 

que els jugadors balague-
rins van saber mantenir 
durant els 90 minuts del 
partit.
 El passat diumenge, 
però, els homes que en-
trena Juanjo Tenorio van 

Iban Parra lluita una pilota

16/03/2013

BALAGUER 0
MANLLEU 4

Adrià de Mesa va marcar a Santboià

Propers encontres

24/03/2013 --  12 h.
Camp Municipal 
de Castelldefels

Castelldefels |Balaguer
-------------------------------------

30/03/2013  --  17 h.
Camp Municipal de 

Balaguer
Balaguer | Palamós

Palamós que també ocupa 
plaça de descens. Dos 
partits molt importants 
per aconseguir la perma-
nència de l’equip a la Ter-
cera Divisió, a falta de deu 
partits per la conclusió del 
campionat 2012-2013.
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 El Cristec Balaguer 
aconseguia el passat 
dissabte una treballada 
victòria davant el Tàrrega 
FS en el derby lleida-
tà de la Tercera Divisió 
Nacional de Futbol Sala 
guanyant per 7 a 2. 
 En la primera part, 
el domini del joc va ser 
altern, amb dos equips 
molt ben posicionats 
en defensa i tot i que 
ambdós s’haguessin 
pogut avançar en el 
marcador no va ser 
fins el minut 19 que els 
targarins feien pujar el 
primer gol al marcador, 
obra de Sergio Martinez. 
La reacció dels homes de 
Jaume Canal no es va fer 
esperar, i un espectacular 
gol del porter Carles 
de camp a camp en el 

minut 2 de la repressa 
empatava el partit. En tant 
sols cinc minuts, l’allau 
de joc dels locals feia que 
Tarroja, Valero i Josep 
augmentessin la victòria 
dels locals fins a un clar 
4 a 1 en el minut 28 de 
joc. Va ser llavors quant 
el Balaguer es va dedicar 
a mantenir el resultat i 
portar el control del partit, 
arribant a una fase en 
que el Tàrrega intentava 
reduïr diferències però 
es va trobar amb un 
equip molt ben assentat 
a la pista i amb les idees 
molt clares.   
Tiri marcava dos gols 
més en el minut 37 que 
sentenciaven el partit. 
Amb el Tàrrega jugant 
amb porter-jugador encara 
es van poder veure dos 
gols més en l’ultim minut, 
un per cada equip. Chus 
marcava pels locals el 7 a 
1 i Suso pels   
 El Cristec Balaguer  es 
situa en setena posició 
amb 24 punts.

Important victòria del Cristec 
Balaguer davant del Tàrrega 
per 7-2 en el derbi lleidatà

CFS Balaguer Cristec

Els balaguerins es 
situen en la setena 
posició de la
Tercera Divisió

El Juvenil del CFS Balaguer s’imposa 
per la mínima al Vedruna en el derbi

 El passat dissabte, el 
pavelló Inpacsa va acollir 
el derbi de la primera divi-
sió juvenil de Futbol Sala 
entre el Vedruna i el CFS 
Balaguer-Barna 31, amb 
victòria per aquests últims 
per 1-2.
 L’equip que entrena 
Dani Valls va avançar-se 
en el marcador amb un gol 
d’Albert Bové. Amb el 0-1 
s’arribava al descans i a 
la represa, Dani Carrasco 
aconseguia el 0-2.
 Els els minuts finals, el 
Vedruna va retallar diferen-
cies amb un doble penal 
executat per Pau Nieto.

CFS Balaguer- Vedruna

L’Associació Piragüista de Balaguer
engega la temporada a Banyoles
 El passat dissabte 2 
de març els palistes ba-
laguerins van participar a 
Banyoles a la 1a prova del 
Programa 2020 de piragüis-
me. La prova donà el tret de 
sortida a una temporada 
que des de l’Associació 
s’espera que sigui la de la 
consolidació del projecte. 
 Els 7 palistes bala-
guerins acusaren la falta 
de rodatge. En categoria 
b e n j a m í  l a  F à t i m a 
Moutarabi fou 8a i l’Albert 
Marcelino arribà14è. En 
categoria aleví el Roger 
Barbosa fou 22è. Finalment, 
en  infant i l  B  la  Júl ia 
Ripoll fou5a, mentre que 
Josep Domingo, Nil Ortiz 

Els nois que entrena Dani Valls es van imposar per 
1-2 al Vedruna, en el emocionant derbi local

Palistes balaguerins

i Oriol Barbosa arribaren 
en 11a, 12a i 13a posició 
respectivament. 
 A continuació es ce-
lebrà el Campionat de 

Catalunya de Fons, on 
Axel Marcelino fou 16è en 
categoria sènior i Xavier 
Balsells 10è en la categoria 
de veterans A.
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 L’equip A del Club 
d’escacs Vall fogona 
puja a Segona Catalana 
després de proclamar-
se campió aquest cap 
de setmana a la cate-
goria preferent de la 
territorial de Lleida.
 Després de finalitzar 
la lliga, el Vallfogona A, 
aconsegueix 8 punts, 
l ’ ú l t i m  d e s p r é s  d e 
guanyar al Mollerussa 
per 6 punts a 4. 
 L’equip que tota la 
lliga havia compartit 
l i d e r a t g e  a m b  e l 

Vallfogona era l’Almenar 
que després de l’última 
ronda cau en tercera 
posició deixant passar 
el Vilanovenc que el va 
guanyar per 7’5 a 2’5.
 L ’ e q u i p  d e 
Vallfogona ascendeix 
a la 2a catalana per 
mèrits propis i amb un 
punt d’avantatge sobre 
el segon classificat. 
 Aquest  ascens  a 
2a catalana és una fita 
històrica per aquest 
club, ja que és la primera 
vegada en els 30 anys 
d ’ h i s t ò r i a  d e l  C l u b 
Escacs Vallfogona que 
l’entitat aconsegueix 
ascendir l’equip a les 
divisions catalanes. 
 L’objectiu, a més, 
s ’ h a  a s s o l i t  a m b 
jugadors de la cantera. 

El Club Escacs Vallfogona ja es 
equip de Segona Catalana per 
la propera temporada

Escacs Vallfogona

Es va proclamar 
campió de la categoria 
preferent de Lleida, 
el cap de setmana 
passat

Arriba la VIII edició Setmana X-Trem 
d’esports durant la Setmana Santa

 Del 25 al 28 de març i 
coincidint amb les vacan-
ces del període de Setmana 
Santa, la regidoria d’es-
ports, continuarà amb la 
setmana X-trem; la vuitena 
edició no presenta canvis 
respecte l’edició anterior, 
en la que els joves d’entre 

ampliat als nens que aquest 
any cursen P4, ja que les 
activitats i les instal·lacions 
ho permeten.  Les activitats 
e s  d i f e r e n c i a r a n  e n 
dos grups; els nascuts 
del  2003 al  2008,  que 
participaran en activitats 
plàstiques i manualitats, 
amb activitats esportives 
variades i finalment, amb 
un programa específic 
d’activitats aquàtiques, 
i tot en les instal·lacions 
municipals.
 En segon lloc, tenim 
el grup dels més grans, 
nascuts el 2002 i abans, i en 
el que es planteja tota una 
sèrie d’activitats de caire 
més dinàmic, amb esports 
individuals i col·lectius, 
tallers al medi natural, 
sortides amb BTT , etc.

4 i 15 anys, podran gaudir 
de nombroses activitats 
adaptades a la seva etapa 
escolar i a les necessi-
tats educatives i d’esplai 
que demanen per passar 
unes jornades matutines 
en companyia. 
 La franja d’edat s’ha 

Setmana X-Trem

Setmana X-Trem
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El CTT Balaguer Villart Logístic es va 
imposar clarament al TM Rivas

 El passat diumenge 
10 de març, el Balaguer 
Villart Logístic va fer un 
nou pas per assegurar-se 
un lloc a la part alta de 
la classificació final de 
la Superdivisió estatal, 
g u a n y a n t  a  l ’ e q u i p 
madrileny del CD Tenis 
de Mesa Rivas per un clar 
4 a 1.
 En e l  pr imer  part i t 
T i n g t i n g  Wa n g  e s  v a 
imposar amb tota comoditat 
a Idoia Porta per 3 a 0, 
mentre que en el segon 
Yan Lan Li s’imposava pel 
mateix resultat davant la 
romanesa Mihaela Ciurez. 
Anna Biscarri cedia per 2 a 
3 davant la madrilenya Lis 
Maria Pardo en l’únic partit 
disputat de l’encontre. En 
el partit de dobles Tingting 
i  Yan Lan s’imposaven 
novament a Ciurez i Pardo Anna Biscarri

El passat diumenge van enfrontar-se al Collosa TM 
de Valladolid, i les balaguerines van tornar a
guanyar per un contundent 4-1

per 3 a 0,  i ,  novament 
Tingting tornava a superar 
per 3 a 0 a Ciurez, i deixava 
el general en el resultat de 
4 a 1.
 Un cop consolidades 
en la cinquena posició 
de la classificació, les 
b a l a g u e r i n e s  e s  v a n 
e n f r o n t a r  e l  p a s s a t 
d iumenge dia  17  a  la 
seva pista del Molí  de 
l ’Esquerrà,  a un equip 
molt més potent com és el 
Collosa TM de Valladolid, 
guanyant també per 4-1.
 Al partit hi va assistir 

J o s e p  M a r i a  V i l l a r t , 
gerent de l’empresa Villart 
Logístic, que per novena 
temporada consecutiva 
patrocina el millor equip 
de tennis taula femení 
que han tingut mai les 
comarques de Lleida.
 Villart, que va gaudir 
d e  l ’ e s p e c t a c l e  d e 
l’encontre, va manifestar 
la seva satisfacció per 
continuar un any més 
amb un patrocini  que 
ha mantingut des de la 
creació de l’equip en la 
temporada 2004/2005.

Tingting Wang i Yan lan Li al partit de dobles
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El balaguerí Robert Martinez, millor 
entrenador català de l’any 2012

 L’entrenador balaguerí, 
Robert Martínez ha estat 
escollit el millor entrenador 
català 2012, per part de la 
Federació Catalana de Fut-
bol.
 Robert Mrtínez es des de 
fa quatre anys l’entrenador 
del Wigan Athletic de la Pre-
mier League, essent un dels 
entrenadors més valorats 
i amb més futur del futbol 
anglès.
 En la mateixa gal·la, de 
l’esport català, celebrarà fa 
dues setmanes, el jugador 
del C.F. Balaguer, Sergio 
Busquets va ser nomenant 
com a millor jugador català 
del 2012.Robert Martínez

El Vedruna sotscampió de la Copa
Segrià prebenjamí de futbol sala
 L’equip prebenjamí del 
Club Esportiu Vedruna Ba-
laguer es va proclamar, el 
passat diumenge, brillant 
sotscampió de la I Copa 
Segrià de Futbol Sala.
 Després d’una primera 
f a s e  a  l a  q u a l  e s  v a 
enfrontar a les escoles 
Maristes i Lestonnac, de 
Lleida, va  accedir a les 
semifinals com a campió 
de grup. 
 A la final, es va trobar 
el Pràctiques II, de Lleida.  
L’equip lleidatà, finalment, 
va endur-se el campionat.

Premiat per la Federació Catalana de Futbol,
juntament amb altres esportistes catalans

 Aquest diumenge 
s’ha jugat l’última ronda 
del campionat d’escacs 
per equips de Catalunya 
2.013. L’equip balague-
rí s’havia marcat com 
a objectiu  d’aquesta 
temporada, aconseguir 
la permanència en la 
segona divisió cata-
lana. Fita complicada 
tenint en compte l’alt 
nivell dels contrincants, 
sobretot de les formaci-
ons barcelonines: Sant 
Andreu B,  Cornellà, 

Comtal i Calaf . El Sant 
Andreu B ha acabat 
invicte i campió.
 S’arribava a la darrera 
jornada amb tres equips 
q u e  e s  d i s p u t a v e n 
la conser vació de la 
categoria de plata dels 
escacs catalans:8è CE 
Balaguer, 9è Cardona i 
10è el CE Torà. 
 E l  B a l a g u e r  c a u 
davant el Cardona per 
la mínima 4.5 a 5.5, però 
la derrota del Torà fa 
que sigui aquest últim 
qui baixi a la categoria 
preferent de Lleida.  
 Una altra jornada de 
mala sort per l’equip de 
la capital de la Noguera, 
q u e  a c a b a  p e r d e n t 
algunes partides molt  
igualades i renyides fins 
al final.

El Club Escacs Balaguer salva 
la categoria en la darrera 
jornada del campionat

Club Escacs Balaguer

Continuarà una 
temporada més a 
Segona Catalana, tot 
i perdre en el darrer 
partit de la temporada

Prebenjamí del Vedruna
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
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.

No era el 007
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Si jo fos un personatge 
p r o u  i m p o r t a n t  e n 
l a  v i d a  r e g i o n a l  o 
nacional ,  segurament 
m’aconsellarien no dir 
horaris ni recorreguts en el 
que us vaig a explicar per 
raons de seguretat. Veureu, 
es veu que un agent de la 
nostra mai prou lloada 
policia Municipal, el dia 
23-11-2012 em va localitzar 
al Passatge Gaspar de 
Portolà, a la una i deu 
del migdia no portant el 
cinturó de seguretat ficat. 
I per tant em va denunciar, 
tot correcte fins aquí. Jo 
ràpid com no sóc, vaig fer 
una excepció en aquest 
cas, i  el mateix dia de 
rebre la denuncia essent 
el 31-1-13 pel matí, per la 

tarda vaig a La Caixa a 
ingressar el seu import. 
Cosa  que  vu l l  c reure 
m’agrairà l’actual equip 
de govern a l’Ajuntament, 
en la seva carestia de 
diners post Aguilà.
 Com he dit, fins aquí 
tot correcte, certament 
pels vols d’aquesta hora 
cinc dies a la setmana, 
entro a la plaça on tinc el 
domicili. A cent passos 
mal comptats d’on l’actiu 
agent devia estar. Aquest 
agent 0000581 que tan bé 
va exercir la seva funció, 
justifica a la denuncia 
que el conductor no rep la 
notificació per estar absent. 
Un fort aplaudiment per no 
detindre el vehícle, o per 
no caminar cent passes i 

dir-me ho. Potser s’hagués 
cansat o despentinat, dic 
jo.
 Em cuidaré prou bé 
en dir  que portava el 
cinturó ficat, segurament 
que no, i per la raó de 
que la notificació la rebo 
el 31-1-13 com he dit . 
Encara que vulgués no ho 
recordo amb dos mesos i 
set dies, d’un fet a l’altre. 
Segons m’entero l’agent 
pot haver manifestat una 
altra cosa. No voldria 
tenir-li de dir que apart 
d’ésser un incompetent és 
un embustero. Sols prego 
perquè conservi la feina, 
doncs és digna d’ella. 
Però vull que sapigui que 
en tota la meva vida mai 
m’he negat a signar una 
denuncia, sap per allò 
dels principis que potser 
no sap el que són.
 Ara podríem deixar 
les menudencies del dia 

que tots podem tenir i 
anar a les pallassades 
que sols engegar la TV 
totes les cadenes ens 
ofereixen. Es nota tant el 
llautó d’algunes que no 
cal ni preguntar a quin 
equip pertanyen i a sou 
de qui estan. Clar que 
la llibertat de canviar de 
canal encara no ens l’han 
regularitzat, però penso 
que ja arribarà. Voldria 
que fossiu indulgents 
en el  punt que he dit 
pallassades, però no n’he 
trobat cap més apropiada. 
Quan veig que surten amb 
la cara seria per negar el 
que és cert, o riatllers per 
dir-nos quelcom que no es 
pot menjar ni aclucant els 
ulls i tancant el nas amb 
força amb els dits més 
dotats, no ho sé de segur, 
però crec que un somriure 
beatific m’apareix a la 
cara. Si tingués la mala 

sort  de tenir  prop un 
psiquiatre, (cas de que 
no fes el mateix), potser 
m’aconsellaria que anés 
a visitar-lo.
 Cada dia el poble està 
més tip d’aquesta ronda 
que ens governa, no cal 
concretar si regionalment 
o de l’Estat. Tot tremola. I 
aquesta incertesa fa mol 
de mal per l’administrat, 
que paga amb esforços 
cada dia tot el que li porten. 
Per què ara no hi ha un 
mes de l’any que no es 
tingui de pagar aquestes 
despeses creades per una 
classe política, que viu 
dins de la seva particular 
i molt còmode bombolla 
d’esquena al poble, i on 
només hi caben ells.

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

Transparència no és coherència
Grup Municipal Socialista
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 A mesura que avança 
la legislatura, pocs canvis 
s’han vist a la ciutat de 
Balaguer. On s’ha que-
dat tot allò que tant va 
predicar el Sr. Roigé de 
“ser transparent”, “parlar 
i dialogar amb els grups 
municipals”, “voluntat de 
consens” o “donar sem-
pre respostes clares”?
 El Sr. Roigé ens té 
acostumats i aprofita els 
plens municipals per a fer 
grans dissertacions sobre 
“la transparència”, però 
massa sovint ho fa total-
ment deslligat de la cohe-
rència .
 Freqüentment ens diu 
que “no hi ha diners”, 
“s’ha de retallar”, “s’han 
de fer reajustaments de 

personal”... i en canvi es 
nega a rectificar la de-
cisió incoherent que va 
prendre el primers dies de 
nomenar quatre persones 
al seu servei (tres direc-
tes per atenció i asses-
sorament personal, i una 
altra contractada a través 
d’una empresa). L’alcalde 
de Balaguer ha de comp-
tar amb un periodista amb 
horari complert pel seu 
servei exclusiu? A l’Ajun-
tament no hi ha cap funci-
onari per poder revisar les 
factures o fer el control de 
les compres? Com es pot 
anar amenaçant i dient al 
personal que cal fer rea-
justaments laborals i qui-
na força moral té davant 
els treballadors mentre es 

lloguen quatre persones a 
dit perquè no es fia dels 
treballadors de l’Ajunta-
ment? 
 I parlant d’estalviar, 
com s’entén que la fira 
medieval del 2011 costés 
24.678 € i que la de l’any 
2012 hagi valgut (45.846 €) 
gairebé el doble? Té gaire 
sentit? Vaja incoherència! 
Tot el que s’havia predicat 
abans (austeritat, diàleg, 
consens...) s’esvaeix ràpi-
dament com el fum i ens 
deixa a tots els ciutadans 
desconcertats i impotents 
davant la xerrameca de 
tants xarlatans.
 Una de les primeres 
decisions preses ha estat 
la de reduir el sou i el per-
sonal en l’àmbit de l’en-
senyament. Aquesta de-
cisió ha resultat ser molt 
coherent! Ho va consultar 
amb la resta de partits? 
El nou equip de govern 

creu i accepta que una 
persona sola pot fer-se 
càrrec de dues feines al-
hora (cuina i neteja) a les 
Llars Bressol? Caram qui-
na manera més fàcil d’es-
talviar! I quin poc interès 
per l’atenció als més me-
nuts! No han trobat cap 
més solució? Una cosa 
es reajustar i l’altre reta-
llar aquest personal en un 
50%! I si es deixés de con-
vidar a coca, sucs o cava 
en alguns actes, nova mo-
dalitat que ha instaurat el 
Sr. Roigé per potenciar-hi 
l’assistència? 
 Parlant de transparèn-
cia; cal dir que és veritat 
que l’oposició té accés a 
les factures (transparèn-
cia per llei), però quin 
sentit té que es vegin a 5-6 
mesos passats (en el cas 
de l’Impic), és coherent? 
Què es pot dir quan no 
s’ha consultat la despesa 

i ja està tot fet? On són les 
propostes de pressupost 
o despeses per actes? Si 
s’ha d’estalviar cal fer la 
fira medieval cada any? I 
si és fa , podrem saber el 
pressupost abans per tal 
de donar-hi el vist-i-plau? 
O ens tornarà a contestar 
que com que ara “mana 
ell”, ell decideix? 
 Perquè quan dema-
nem informació, el Sr. 
Roigé es posa en alerta 
sense saber encaixar bé 
ni les preguntes ni les 
crítiques, i per sortir del 
pas sempre acaba alli-
çonant-nos parlant de 
transparència i bona dis-
posició, sense ser capaç 
de reflexionar sobre si les 
seves actuacions són co-
herents??

--------------------------------------
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L’Aula Municipal de Dansa porta “pel 
forat del pany” al Teatre Municipal

 Els alumnes de l’Aula 
Municipal de Dansa de Ba-
laguer van oferir dissabte a 
la nit l’espectacle ‘Pel forat 
del pany’, ideat i dirigit pel 
professor del centre, Albert 
Bonet. A través de la dansa 
clàssica, contemporània i 
flamenc, més d’un centenar 
d’alumnes van transportar 
el públic pel viatge imagi-
nari del Valentí i la Florència 
pels set cels.
 Aquesta és la quarta 
edició de la mostra de dan-
sa, que l’aula organitza de 
forma biennal mostrant 
l’evolució dels alumnes (a 
partir dels 3 anys) i contri-
buint en l’activitat cultural 
de la ciutat. 

 

Un moment de la representació

J.M. Morell arriba al programa 200 de 
“la cuina al dia” a Ràdio Balaguer
 Ràdio Balaguer va eme-
tre el passat 14 de març, un 
programa especial de ‘La 
cuina al dia’, que dirigeix 
el restaurador i escriptor 
gastronòmic Josep Maria 
Morell des de fa 5 anys. 
 Coincidint amb l’emis-
sió número 200, el restau-
rador i l’equip de Ràdio 
Balaguer oferiren un pro-
grama de dues hores de 
durada, que comptà amb 
la participació de persona-
litats del món gastronòmic 
i comercial de la ciutat.

El Teatre Municipal es va quedar petit per tal de
veure les evolucions dels joves alumnes de l’Aula

 El regidor de cultura 
de l’Ajuntament de Ba-
laguer, Miquel Aige, i la 
directora del Museu de 
la Noguera, Carme Alòs, 
han presentat aquesta 
setmana el nou web del 
Museu de la Noguera, 
que ja està en marxa: 
www.museucn.com
 Es tracta d’un web 
dinàmic, on, a més a 
més de la informació 
p r ò p i a  d e l  m u s e u 
( h o r a r i s ,  t a r i f e s , 
o f e r t a  p e d a g ò g i c a , 

exposicions, botiga...), 
es posa a disposició de 
l’usuari tota la informació 
q u e  l a  i n s t i t u c i ó 
genera: en un sol clic 
es  poden  consul ta r 
l e s  c o l · l e c c i o n s , 
d e s c a r r e g a r - s e  p u -
blicacions editades pel 
museu, com les fitxes 
d e l  c o l · l e c c i o n a b l e 
« R e t a l l s  d ’ a r t » ,  o 
a r t ic les  re lac ionats 
a m b  e l  p a t r i m o n i 
de la comarca de la 
Noguera que han estat 
publicats en edicions 
d’àmbits  nacional  o 
internacional.
 L’objectiu del web és 
que sigui una eina de 
treball i faciliti l’accés 
a tot el coneixement 
que es genera des del 
museu.

Presenten la nova pàgina 
web del Museu de la Noguera, 
molt més dinàmica

Web del Museu de la Noguera

Es poden consultar 
totes les col·leccions, 
descarregar-se
publicacions i les fitxes 
col·leccionables

Josep Maria Morell
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Raimon i la Xarxa Universitària d’Estudis 
Catalans a l’Exterior, Premis Jaume d’Urgell

 El proper diumenge 
7 d’abril, a partir de les 
7 de la tarda, es farà un 
concert benèfic per la 
lluita contra el càncer, 
al Teatre Municipal de 
Balaguer.
 Al concert tindrà tres 
parts: una de música 
popular portuguesa, 

amb Pancho Marrodán 
al pìano. Miquel Horti-
güela a la guitarra i la 
veu de Carolina Blavia; 
música de cambra amb 
Xavier Sabaté i Maria 
José Rubies, i música 
sudamericana, amb Sil-
via Rufac al violí i Marta 
Mesalles al piano.

Concert en benefici de la
lluita contra el càncer

Cartell del Concert

Jurat del Premi Jaume d’Urgell

 El jurat del XXIVè premi 
Comte Jaume d’Urgell ha 
decidit avui atorgar-lo al 
cantant Raimon, una de 
les figures més rellevants 
de la nova cançó, i a la 
Xarxa Universitària d’Es-
tudis Catalans a l’Exterior, 
ens dependent de l’Institut 
Ramon Llull i present en 
més de 150 universitats 
d’arreu del món.
 Amb aquests premis, 
els membres del  jurat 
han volgut  reconèixer 
la llarga trajectòria de 
R a i m o n  ( e l  p a s s a t 
desembre es va complir 
50 anys del seu primer 
concert a Barcelona), el 
seu compromís amb la 
llengua catalana i amb la 
lluita contra les injustícies 
i a favor de la llibertat. 

El Jurat del premi ha reconegut la llarga trajectòria 
del cantautor de Xàtiva, el seu compromís amb la 
llengua catalana i la seva lluita per la llibertat
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Anuncis breus classificats
TREBALL
---------------------------------
ES PRECISSA oficial 
de segona per a taller 
metàl·lic i mosso de 
magatzem. Raó tel. 
686950796.
---------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de música 
(especialitat en piano 
i llenguatge musical). 
Raó tel. 669117026.
---------------------------------
ES PRECISA senyora 
per a realitzar tasques 
de la llar a La Ràpita. 
Raó tel. 686950796.
---------------------------------
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.
---------------------------------
ES DONEN classes 
d’anglès, primària i 
ESO. Raó: 647185846.
---------------------------------

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.
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

IMMOBLES
---------------------------------
ES LLOGUEN parkings 
tancats al C/ Mar-
cos Comes. Raó tels. 
973446218 - 669117026.
-------------------------------------
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 LLOGUEN pisos al 
c/ Domènech Carrové, 
un amb mobles i un 
altre sense. Raó tel. 
645051578.
-------------------------------------

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.
---------------------------------

ES LLOGA pisos i dú-
plex a Bellcaire, obra 
nova. Molt econòmic. 
Raó: 973450051 (tru-
car amb horari de 9 a 
13.30h).
---------------------------------
LLOGUER/venda de 
pàrquings al c/ Barce-
lona, 72 i c/ St Jaume, 
2. Raó: 676116396.
--------------------------------
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 pis a Ba-
laguer, 2 habitacions, 
cuina independent, ca-
lefacció, parquet i mo-
blat. Preu: 360 euros. 
Raó tel. 656536347.
-----------------------------------
-----------------------------------

ES LLOGA pis cèntric, 
3 habitacion, moblat, 
amb electrodomès-
tics, ascensor, calefac-
ció, 2 banys. Raó tel. 
973451371.
-----------------------------------
VENDA o LLOGUER 
de pàrquings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó 
telèfons: 629310479-
629715431.
---------------------------------
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 
al carrer Sanahuja 
núm. 28. 3er pis, amb 
electrodoèstics inclo-
sos, televisió, estris 
de cuina, etc... Raó 
tel. 973446087.
---------------------------------
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 pis de lany 
2010, amb 3 habitaci-
ons, 2 banys, rentador, 
balcó i terrassa a Va-
llfogona de Balaguer. 
Raó tel. 679606061.
--------------------------------
---------------------------------

VARIS
----------------------------------
COMPRO arcordeó 
de segona mà en 
bon estat. Raó tel. 
616616474.
---------------------------------
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.
---------------------------------
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 21 de març a les 8 de la tarda del 28 de març MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de març a les 8 de la tarda del 4 d’abril ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 4 d’abril a les 8 de la tarda del 11 d’abril CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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