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Amb el suport de

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

 Ja fa uns quants anys 
que les obertures situ-
ades a la planta baixa, 
siguin finestres o portes, 
de les dues entitats ban-
càries del xamfrà del car-
rer de Barcelona i la plaça 
de la Sardana serveixen 
com a aixopluc per al jo-
vent. Quan la demanda és 
molt superior a l’oferta, ja 
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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 
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rèpliques que els lectors estimin 
oportunes sempre que es guardi 
el degut respecte que mereixen 
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pròpies d’adolescents que 
no demostren la formació 
que, com a mínim, des 
dels centres escolars se’ls 
dóna. Llençar les llaunes o 
els brics de sucs, les bos-
ses de patates o altres pro-
ductes al terra no s’aprèn 
a l’escola. Ara, fins i tot, 
s’hi ensenya a separar la 
brossa i l’indret on s’ha 
de dipositar. Si, com a per-
sona, això em molesta; us 
podeu imaginar, com a do-
cent, què puc sentir? 

PORTADA
El Montsec

que el lloc és força limi-
tat, també se solen situar 
en la zona enjardinada de 
l’interior de la plaça. Jo no 
sóc qui per qüestionar si 
aquests costums són cor-
rectes o no. És l’autoritat 
competent, els propietaris 
dels immobles o els veïns  
qui han de dir la seva. Ara 
bé, com a ciutadà, si que 
tinc el deure d’expressar 
el meu desacord quan 
observo, passant per allí, 
conductes incíviques, im-

 Les Destinacions Turístiques Starlight són llocs 
visitables que tenen excel·lents qualitats per a la 
contemplació del cel estrellats i la pràctica d’activitats 
turístiques basades en aquest recurs. 
 El Sistema de Certificació Turística Starlight es va crear 
amb l’objectiu de fomentar, a nivell mundial, la millora de 
la qualitat de les experiències turístiques i la protecció del 
cel nocturns en les Destinacions Starlight. La Certificació 
Starlight persegueix garantir la capacitat de gaudir adequa-
dament de la visió de les estrelles i de conèixer els valors 
científics, culturals, naturals i paisatgístics associats.
 La Certificació Starlight permet per primera vegada 
unir la ciència i el turisme, basant en l’astronomia i la vi-
sió del firmament, una nova forma de turisme intel·ligent 
que aporta criteris innovadors per al desenvolupament 
responsable de l’activitat. A la base del desenvolupament 
de l’estàndard hi ha el reconeixement de la ciència com a 
producte turístic i, alhora, de la ciència com a metodologia 
de treball en turisme.
 Les ciutats són la principal font de contaminació en 
el cel estrellat. La brillantor artificial a la nit no només 
afecta les zones urbanes. La seva influència, de fet, pot 
arribar a desenes o centenars de quilòmetres al seu 
voltant, amb repercussions negatives sobre l’equilibri 
ecològic i la qualitat del paisatge, que no han estat prou 
avaluades encara. També hem de tenir en compte que la 
il·luminació sobre els nostres pobles i ciutats no és un 
signe de desenvolupament, ni augmenta la seguretat. 
És simplement un acte d’ignorància. Els residus de 
la llum artificial augmenten el consum d’energia i és 
econòmicament injustificat. 

 

Montsec Starlight
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 El dissabte 13 d’abril 
se celebra la 6a Marató 
de donació de sang de 
Balaguer, a l’Ajuntament, 
de 10 del matí a 10 del 
vespre. La campanya, 
organitzada pel Banc 
de Sang i Teixits (BST), 
compta amb la implica-
ció de l’Ajuntament de 
Balaguer i l’Associació de 
Donants de la Noguera.

 L’objectiu d’enguany 
és assolir un nou rècord 
de  donants  que  en 
l’anterior Marató, va ser 
de 303 donants.
 L a  M a r a t ó  v o l 
convertir  la donació 
de sang en una gran 
jornada festiva. Per això 
hi participen entitats, 
institucions, empreses 
i particulars que donen 
suport i  s’ impliquen 
organitzant un seguit 
d’activitats lúdiques 
durant tota la jornada. 
Al llarg d’aquests dies 
s’està implicant el teixit 
associatiu i empresarial 
del municipi i rodalies.

El proper dissabte 13 d’abril 
es celebra la VI Marató de 
donació de sang a Balaguer

Ajuntament de Balaguer

Durant tot el dia, 
s’espera superar el 
rècord de l’any
anterior que va ser de 
303 donants

L’Associació d’Obres del Santuari recupera 
la façana de Santa Maria d’Almatà

 L’Associació d’Obres 
del Santuari està treballant 
en la recuperació de la fa-
çana i l’entorn de l’antiga 
església de Santa Maria 
d’Almatà, el primigeni tem-
ple que va donar lloc al 
santuari del Sant Crist. 
 De fet, la portalada i la 
rosassa romànica encara 
es conserven com a part 

eval amb 53 enterraments i 
dos de musulmans. També 
han sortit a la llum diverses 
estructures d’edificacions 
que s’havien construït a 
l’entorn del temple. En una 
segona fase, el Bisbat té 
prevista la restauració de la 
façana romànica, tapiada 
almenys des de principis 
del segle XX. Des de la 
passada tardor, però ja està 
al descobert la rosassa per 
la part interior, ja que fins 
llavors estava tapada per 
part de l’estructura del 
sistema de calefacció del 
temple.
 A banda dels treballs 
arqueològics, també es 
van presentar dos estudis 
sobre els orígens històrics 
del Sant Crist i Santa Maria 
d’Almatà. L’església de 
Santa Maria d’Almatà es va 
construir sobre les restes 
de la mesquita major entre 
els segles XII i XIII. 
 

de la façana de ponent de 
l’actual santuari. 
 La primera fase ha con-
sistit en l’arranjament de la 
teulada i l’entorn de la fa-
çana, així com una part del 
pati del convent de les Cla-
risses, que quedarà com a 
espai públic. En aquesta 
zona, s’ha descobert una 
necròpolis cristiana medi-

Santa Maria d’Almatà

Rosassa romànica
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Es crea la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) de la Noguera

 La crisi econòmica i 
l’explosió de la bombolla 
immobiliària han deixat a 
moltes persones i famílies en 
una greu situació d’exclusió 
social que arriba a ser 
extrema en alguns casos. 
Una de les conseqüències 
m é s  p r o b l e m à t i q u e s 
d’aquest conflicte és el 
recent increment del nombre 
de desnonaments, que 
ha propiciat l’aparició de 
plataformes de paralització, 
ara per desgràcia s’ha tingut 
que fundar a la Noguera 
per l ’alt  increment de 
desnonaments que s’estan 
produint i que tots i totes ens 
toca d’alguna manera. La 
situació política no fa res al 
respecte  i en molts casos és 
per donar una bona imatge 
però necessitem plataformes 
com  Plataforma d’Afectats PAH de la Noguera

Es reuenix cada dimecres, de manera assembleària 
al local de Lapallavacara de Balaguer a les 7 de la 
tarde, per parlar dels problemes i accions a prendre

per l’Hipoteca (PAH) perquè 
moltes persones no entenen 
el  llenguatge financer que 
en molts casos fan que no 
puguem fer res, recolzament 
en els durs moments que 
esta passant l’afectat i 
sobretot parar els injustos 
desnonaments que es 
donen cada dia. Es reuneix 
de forma assembleària 
tots els dimecres a les 
19:00 a Lapallavacara  de 
Balaguer.
 El passat 26 de març 

la PAH de la Noguera 
va començar la primera 
actuació, on  conjuntament 
a m b  t o t e s  l e s  PA H 
nacionals van fer entrega 
d’un document on totes 
les persones amb execució 
hipotecària en marxa puguin 
presentar la sentència del 
tribunal de justícia de la 
unió Europea que el passat 
14 de març  declarà que el 
procediment espanyol de 
execució hipotecària és 
il·legal.

PAH de la Noguera
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 El passat dimecres 
20 de març, uns 400 
alumnes de 1r i 2n curs 
de primària de tots els 
centres educatius de la 
ciutat de Balaguer van 
assistir a una obra de 
teatre titulada «Cuina 
de Nassos» creada i 
interpretada per la Com-
panyia Fadunito. 
 V a  s e r  u n 
espectacle pedagògic 
molt divertit,  que va 
tractar sobre els hàbits 
alimentaris i la cuina 
mediterrània.   
 Aquesta activitat ha 

estat organitzada pel 
Programa Thao-Salut 
Infantil de la Regidoria 
de Salut de l’Ajuntament 
de Balaguer dins del Pla 
Municipal de Dinàmica 
Educativa per aquest 
curs 2012-2013. 
 El programa Thao-
Salut  infant i l  és  un 
programa que promou 
un estil de vida saludable 
entre els nens i nenes 
i  les seves famílies, 
sempre sota els valors 
d ’ u n a  a l i m e n t a c i ó 
equilibrada i activitat 
física amb una actitud 
amena i positiva.
 Durant tot el curs 
escolar,  el programa 
Thao realitza diferents 
activitats encaminades 
a  una millor educació 
alimentària dels més 
petits.

Representació teatral de 
l’obra “Cuina de nassos” 
dins del programa Thao

Programa thao al Teatre

Uns 400 alumnes van 
assistir a la
representació teatral 
al Teatre Municipal de 
Balaguer

Alumnes de la llar d’infants Patufet 
visiten una fruiteria del barri

 El passat 7 de març els 
nens i nenes de P2 de la 
llar d’infants Patufet, van 
fer una visita a una fruiteria 
del barri per tal de conèixer 
d’aprop les diferents fruites 
i les verdures.
 A q u e s t a  a c t i v i t a t 
pretenia que els més petits 
poguessin olorar, tocar i 
conèixer les diferents fruites 
i verdures de temporada.
 El programa Thao-Salut 
infantil és un programa que 
promou un estil de vida 
saludable entre els nens i 
nenes i les seves famílies, 
sempre sota els valors d’una 
alimentació equilibrada i 
activitat física. de forma 
moderada i constant.

Alumnes del Patufet a la fruiteria de barri

Jaume Domingo guanya el concurs de 
fotografia amb mòbil de Lapallavacara
 El regidor de Joventut, 
Guifré Ricart, ha fet entre-
ga d’una tauleta tàctil de 7 
polzades a Jaume Domin-
go, el guanyador del primer 
Concurs de Fotografia amb 
el Mòbil, organitzat per la 
regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Balaguer.
 Aquest concurs pre-
tenia que els participants 
visitessin el casal Lapalla-
vacara, i fessin fotografies 
de qualsevol element ar-
quitectònic de l’equipa-
ment o d’algun acte que 
s’hi realitzés.
 Les fotografies s’havien 
de presentar a través del 
facebook de la regidoria, 
on encara es poden veure 

Activitat dins del programa Thao per tal de conèixer  
les diferents verdures i fruites de temporada

Jaume Domingo

totes les fotografies que 
s’han presentat al con-
curs. 
 Tota la informació dels 
cursos i activitats impul-

sats per la regidoria es 
poden trobar al web jo-
ventut.balaguer.cat, www.
facebook/balaguerjove i al 
twitter @balaguerjove.
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El Centre d’Esplai Santa Maria ofereix 100 places 
per les colònies de Santa Maria de Meià

 El Centre d’Esplai Santa 
Maria està carregant les 
piles per realitzar la 17a 
edició de les seves colònies 
d’estiu que es duran a terme 
del 5 al 18 d’agost a Santa 
Maria de Meià i així poder 
continuar la tasca educativa 
que realitza cada dissabte 
durant el curs. Durant els 
15 dies de colònies, es 
treballarà per transmetre 
als petits, valors com el 
companyerisme, el respecte 
i el compartir; d’una manera 
lúdica, educant a través 
del joc, la descoberta, el 
treball, l’aventura, la festa, la 
convivència i l’aprenentatge 
de responsabilitats.
 Adreçades a infants de 
Balaguer, Tàrrega i altres 
localitats dels voltants, i 
amb edats entre 6 i 15 anys, 
que estiguin disposats a 
passar un estiu irrepetible, 

Centre d’Esplai Santa Maria

Els monitors ja estan treballant per preparar les 
activitats i sortides que es faran durant les colònies 
que es faran del 5 al 18 d’agost 

aprofitant al màxim els dies, 
omplint-los amb excursions, 
tallers, gimcanes, obres de 
teatre, música, jocs i molta 
diversió que gaudiran des 
dels més petits fins als més 
grans de la colònia. 
 L’equip de monitors 
e s t à  p r e p a r a n t  u n e s 
activitats que prometen 
ser sorprenents i màgiques 
que giraran al voltant d’un 
Centre d’Interès, un eix 
d’animació temàtic que 
durarà tot el torn i que 
mantindran en secret fins 
al primer dia de colònies.

 El termini d’inscripcions 
finalitza el 21 d’abril i 
s’ofereixen 100 places a un 
preu anticrisi de 310 €.
 Per ajudar encara més 
a les famílies, l’entitat 
ha organitzat un concurs 
de fotografia a través 
del seu Facebook on es 
poden guanyar diversos 
premis entre els quals hi 
ha descomptes en el preu 
de les colònies.
 Si voleu més informació 
sobre el tema visiteu la 
p à g i n a  w e b :  w w w .
cesantamaria.org.

Colònies del Centre d’Esplai Santa Maria
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 El Consell Comarcal 
de la Noguera va parti-
cipar en la 141a edició 
de Fira Mollerussa dins 
l’espai «Aliments del 
territori i tu» presentat 
enguany per la Diputa-
ció de Lleida.
 L’ e s t a n d  d e  l a 
Noguera va aixoplugar 
les diverses associacions 
de productors comarcals 
que hi van voler participar 
cedint-los aquest espai, 
on van donar a conèixer 
els diversos productes a 
través del seu material 

promocional. Hi van ser 
presents l’Associació de 
la Tòfona de la Baronia 
de Rialb, l’Associació 
de Molins d’Oli de la 
Noguera, l’Associació 
de Productors d’Oví i 
Cabrum de Qualitat de 
Catalunya (Aproc) i el 
Celler Casa Patau de 
Menàrguens, de la D.O. 
Costers del Segre.
 A  l ’ e s p a i  « S h o w 
Coocking»,  la Noguera 
va  dur  a  terme dos 
demostracions: «Mari--
datge de Productes de 
la Noguera» a càrrec 
del restaurant Rialb i 
també una demostració 
a càrrec del restaurant 
Cal Xirricló de Balaguer, 
sobre la «Fusió de la 
Cuina Tradicional amb 
les Noves Tècniques 
Culinàries».

El Consell Comarcal present a 
Fira Mollerussa a l’espai
“Aliments del territori i tu”

La Noguera a Fira Mollerussa

L’ens comarcal va 
aixoplugar diferents 
associacions de
productors de la 
Noguera

Gran èxit de la I Fira Univeritària de la 
Noguera, amb 250 alumnes inscrits

 El passat divendres 22 
de març els i les alum-
nes de batxillerat de tots 
els centres de la Noguera 
van participar en la 1a Fira 
d’Orientació Universitària, 
inaugurada pel delegat del 
Govern de la Generalitat 

Comarcal de la Noguera, la 
Fira responia a la demanda 
del jovent de la comarca 
sobre la necessitat de 
disposar  d ’ informació 
de primera mà i de fàcil 
accés sobre els centres 
universitaris catalans. 
La trobada va aplegar 14 
universitats, que, a més 
d’atendre els estudiants 
personalment en un estand 
propi durant tot el matí, van 
oferir xerrades informatives 
tant sobre els programes 
d ’es tud is ,  com sobre 
allotjaments, transports, 
preus de matrícula i beques, 
entre altres. Les xerrades 
amb més afluència de 
públic van ser la UdL, la 
UB i la UAB.
 la Fira va comptar amb 
un total de 250 alumnes.

a Lleida, Ramon Farré; la 
coodinadora territorial de 
Joventut a Lleida, Anna Fe-
liu, i el president del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Pere Prat.
 Organitzada per l’Àrea 
de Joventut del Consell 

Fira universitària davant del Consell Comarcal

Fira Universitària
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El 7 d’abril, Àger acollirà la 15ena
edició del Ral·li de Vehicles Històrics

 El ral·li de vehicles his-
tòrics Lleida-Àger, celebra-
rà  aquest proper cap de 
setmana del 6 i 7 d’abril, 
la seva quinzena edició.  
 Com tots els anys el 
dia fort serà diumenge 7 
d’abril on es podrà veure 
sobre el migdia la ja míti-

ca «baixada de clàssics» 
fins arribar a Àger, la ben-
vinguda portada a terme 
per les autoritats locals 
i l’exposició dels cotxes 
clàssics que rodejaran 
tota la població.
 Al rally Lleida-Àger 
es poden inscriure tots 

Ral·li de Vehicles Històrics Lleida-Ager

 U n  a n y  m é s , 
l’associació de dones del 
Patronat de Sant Miquel 
de Tartareu ha organitzat 
un curset sobre Les 
emocions i l’ansietat 
des del 26 de febrer  fins 
el 12 de març.

 El curset ha estat 
impartit  a càrrec de 
la  ps ico te rapeuta  i 
psicòloga Núria Grañó i 
Solé.
 Al curs hi ha assistit 
u n a  q u i n z e n a  d e 
persones de les localitats 
de Tartareu i de Les 
Avellanes.
 L’èx i t  aconseguit 
e n t r e  l e s  p e r s o n e s 
assistents al curs sobre 
emocions i l’ansietat, fa 
que l’Associació s’estigui 
plantejant de tornar-lo a 
fer properament.

L’Associació de dones de Tartareu 
ha organitzat un curs sobre les 
emocions i l’ansietat

Curs a Tartareu

Al curs hi han
participat un total 
de 15 persones i les 
organitzadores ja es 
plantegen reperir-lo

aquells automòbils an-
teriors a l’any 1950 o, en 
el cas dels esportius, els 
anteriors al 1965. 
 Com cada any, s’espera 
que centenars de visitants 
esperin l ’arribada dels 
clàssics i esportius, per 
tal de gaudir d’una jornada 
que any rera any, organitza 
el Club de Vehicles Histò-
rics de Lleida, amb la col-
laboració de l’Ajuntament 
d’Àger

S’espera la presència d’una seixantena de vehicles i 
de centenars de visitants al ral·li d’històrics
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

El  govern comunista 
x inès  ha  an imat  e ls 
pagesos a plantar grans 
camps d’all .  Aquests 
r e c o r r e n  e n o r m e s 
distàncies amb la seva 
c o l l i t a ,  p a g u e n  u n s 
impostos elevadíssims i, 
finalment, descobreixen 
q u e  e s  i m p o s i b l e 
vendre l’all, doncs, els 
m a g a t z e m s  e s t a t a l s 
estan plens a vessar. Els 
pagesos es subleven i la 
repressió és brutal però, 
fins i tot engarjolats amb 
condicions terr ibles, 
encara floreixen entre 
ells l’amor i la lleialtat. 
Las  ba ladas  de l  a jo 
és una dura crítica al 
govern comunista, una 
obra que ens apropa a la 
història contemporània 
de la Xina, que encara 
c o n t i n u a  s e n t  f o r ç a 
desconeguda per als 
occidentals.

Diguem prou!: indignació i 
respostes a un sistema malalt
Autor: Arcadi Oliveres

 Arcadi Oliveres afirma 
que el sistema capitalista 
neoliberal ha tocat fons i 
que és necessari canviar-
lo. Denuncia les maniobres 
poc clares del govern i 
detalla els instruments 
que els ciutadans poden 
utilitzar per desvincular-
se d’aquest sistema. 
“Un sistema que dóna 
prioritat als interessos 
d’alguns per sobre de 
les vides humanes és 
un  s is tema mala l t ” , 
assegura Oliveres, el qual 
considera també que ha 
arribat l’hora de caminar 
cap a propostes radicals 
de desobediència a un 
sistema i a unes polítiques 
que ja no son ni ètiques ni 
sostenibles. També aporta 
consells pràctics, com 
per exemple, treballar 
amb bancs ètics que no 
especulen ni inverteixen 
en armes o evitar els fons 
de pensions.

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

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

Las baladas del ajo
Autor: Yan Mo
Gènere: Novel·la

 E n  G u s  h a  d e s a -
paregut! El millor amic 
de l’Oksa s’esfuma un 
matí en algun lloc de St. 
Proximus, el magnífic 
institut londinenc on 
estudien.  L’únic  que 
l’Oksa és capaç de trobar 
és el seu mòbil al terra 
d’una aula. Dins dels 
fitxers d’imatges hi troba 
una fotografia d’una dona 
estranyament familiar. 
Qui és ella? I què ha estat 
d’en Gus? L’Oksa farà tot 
el possible per salvar el 
seu amic: desenterrarà 
peril losos secrets de 
família i s’endinsarà en 
un món paral·lel on la 
màgia conviu amb la por.
 És la segona novel·la 
de la sèrie de la jove 
O k s a  Po l l o c k ,  u n a 
novel·la d’amistat, secrets 
familiars i un món paral·lel 
on la màgia conviu amb la 
por.

Pollock i el bosc dels perduts
Autor: Ane Plichota
Gènere: Novel·la juvenil

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

Indesinenter
L’estiu és al davant 

L’estiu és al davant i encara suren 
boires,
algunes com abans, 
altres més toves,
boires tot plegat que identifiquen
les contrades ponentines
del novembre fins al març. 
Habituals antany, 
ara no tant, a vegades
regolfa entremaliat 
aquell boirim
campant pel dia a dia,
i embussa del magí les canaleres 
on desaugüen
costums inveterades 
que es tenen per normals,
però no ho són. Mirava seny i dies
de bracet caminant... però ca! 
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Es presenta una gran oportunitat per al 
sector privat de la comarca per crear
nous productes turístics

Montsec, destí turístic i reserva Starlight

  La Fundació Starlight, avalada per la 
Unesco, ha inclòs en la delimitació de la 
zona del Montsec certificada com a Destí 
Turístic un total de 24 municipis pertanyents 
a les comarques de la Noguera i el Pallars 
Jussà (amb abast total o parcial dels termes 
municipals). Aquesta decisió incrementa en 
vuit el nombre de municipis integrats en el 
projecte de desenvolupament turístic del 
Montsec al voltant del recurs del cel nocturn 
de qualitat respecte dels setze que formaven 
part de l’extingit Consorci del Montsec.
 Els Destins Turístics Starlight són in-
drets visitables que compten amb qualitats 
excel·lents per a la contemplació del cel i la 
realització d’activitats turístiques relaciona-
des amb aquest recurs. L’objectiu d’aquesta 
certificació, que valora conjuntament per 
primer cop ciència i turisme, és garantir po-
der gaudir de l’observació del cel i descobrir 
els valors naturals, culturals i paisatgístics
vinculats. En aquests moments, a banda del 
Montsec, hi ha cinc llocs al món certificats 
com a destí turístic Starlight: la illa de la 
Palma, la Reserva de Biosfera de La Rioja, 
Granadilla de Abona (Tenerife), Alqueva 
(Portugal) i Costiera (Itàlia).
 Dels 24 municipis inclosos en la zona 
del Montsec certificada per la Fundació 

És tracta d’una distinció de nivell internacional avalada per la
UNESCO i per la OMT (Organització Mundial del Turisme)

Starlight com a Destí Turístic, 18 pertanyen 
a la Noguera. Són Àger, Os de Balaguer, 
Ivars de Noguera, Algerri, Castelló de Far-
fanya, Balaguer, la Sentiu de Sió, Cubells, 
Foradada, Artesa de Segre, Ponts, Oliola, 
Tiurana, la Baronia de Rialb, les Avellanes 
i Santa Linya, Camarasa, Alòs de Balaguer 
i Vilanova de Meià. Els altres 6 municipis 
formen part del Pallars Jussà. Es tracta de 
Sant Esteve de la Sarga, Castell de Mur, 
Llimiana, Gavet de la Conca, Isona i Conca 
Dellà i Tremp.

Un procés de millora continua que cada 
4 anys s’haurà de tornar a auditar

 La concessió del cer-
tificat de Destí Starlight 
s’entén com una etapa 
d’un procés de millora 
continua tant pel que fa 
a la qualitat i coherència 
del producte turístic, 
com a la necessitat de 
preservar la qualitat dels 
cels nocturns i la protec-
ció dels recursos asso-
ciats. Així, la concessió 
de la certificació s’esta-
bleix per un període de 
quatre anys, revisable 
després d’una nova au-
ditoria de comprovació 
de l’evolució de l’indret 
i del compliment de les 
recomanacions que la 
Fundació Starlight emet 
en l’informe de les audi-
tories realitzades.
 Algunes d’aquestes 
recomanacions són:
- Fer el seguiment con-
tinu dels paràmetres 
de la qualitat del cel: 
nitidesa, transparència, 
brillantor, etc.
- Desenvolupar un siste-
ma d’indicadors del Des-

tí Starlight que inclogui 
els de la qualitat del cel 
i els de l’ús i la percepció 
dels visitants.
- Concretar i desenvo-
lupar el Pla d’Acció del 
Destí Starlight en el 
marc del Pla de Desen-
volupament Sostenible 
del Turisme Montsec 
2020.
- Definir els criteris que 
hauran de guiar l ’ús 
de la marca i la imatge 
Montsec ja existent, en 
la variant de qualitat 
astroturística.
- Dur a terme accions 
informatives i formatives 
sobre prevenció de la 
contaminació lumínica 
adreçades a tècnics mu-
nicipals, responsables 
de projectes turístics, 
etc., així com mantenir 
les accions educatives 
i formatives dirigides 
a la població local i als 
col·legis pel que fa a 
la qualitat del cel i a la 
importància de la seva 
preservació.

Onze dels vint-i-quatre municipis 
del Montsec integraran la tercera 
Reserva Starlight del món

 La distinció s’ha atorgat a una àrea del 
Montsec, un cop finalitzat el procés d’avalu-
ació de les auditories efectuades els darrers 
mesos.
 La Reserva Starlight del Montsec està 
a l’interior de la zona de delimitació de 
Destí Turístic i comprèn de manera total 
o parcial el territori d’onze municipis. Els 
de la Noguera són Àger, Camarasa, Les 
Avellanes i Santa Linya, Alòs de Balaguer i 
Vilanova de Meià; els del Pallars Jussà són 
els sis que també s’han inclòs en l’àmbit del 
Destí Turístic Starlight i que es detallen més 
amunt.
 Les Reserves Starlight consisteixen en 
espais naturals amb un grau encara major 
quant a qualitat del cel nocturn i accés a la 
llum dels estels, així com una major exigèn-
cia i compromís per a la defensa d’aquests 
elements.
 El Montsec es converteix en la tercera 
Reserva Starlight al món. També ho són 
l’illa de La Palma i el llac Tekapo (Nova 
Zelanda).

24 municipis de la Noguera i el Jussà
queden inclosos en la sisena  zona del món 
certificada com a Destí Turístic Starlight
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Gran Impuls al “turisme del 
coneixement”

 
 La certificació Starlight del 
Montsec com a Destí Turístic i com 
a Reserva representa un impuls 
per a les potencialitats de la zona 
a l’hora de configurar una oferta 
turística de qualitat diferenciada 
al voltant dels elements específics 
del Montsec, especialment del seu 
cel, un dels deu més privilegiats 
del món per a l’observació astro-
nòmica. Administracions, entitats i 
iniciativa privada treballen conjun-
tament des de fa temps per posar 
les bases del “turisme delconeixe-
ment”.
 El Consorci del Montsec va 
posar en marxa el procés de sol-
l icitud per a que la serralada 
pogués optar a ser declarada 
Destí Turístic Starlight i Reserva 
Starlight ara fa un any. A partir 
de llavors es va iniciar un procés 
de recopilació molt exhaustiva 
de dades sobre la qualitat del cel 
nocturn del Montsec, una auditoria 
turística a càrrec d’ens avaluadors 
independents i una altra auditoria 
científica i astronòmica.
 En el procés de recollida de 
dades tècniques i científiques per 

a les auditories hi ha col·laborat 
econòmicament la Diputació de 
Lleida. També hi ha col·laborat la 
Direcció General de Qualitat Ambi-
ental, del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, pel que fa a les 
mesures contra la contaminació 
lumínica; el Servei Meteorològic de 
Catalunya, amb informes sobre les 
dades meteorològiques del Mont-
sec; l’Institut d’Estudis Espacials 
de Catalunya, que ha facilitat dades 
de qualitat d’imatge astronòmica; 
i el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, amb informes 
sobre la qualitat de l’aire.
 La Conselleria de Territori i Sos-
tenibilitat, ha resolt fixar l’Observa-

tori Astronòmic del Montsec com a 
punt de referència, figura màxima 
de protecció contra la contamina-
ció lluminosa, per a la preservació 
de l’excel·lent qualitat del cel noc-
turn de la serralada del Montsec. 
Aquesta resolució, protegeix tant 
l’observatori com els 16 munici-
pis de la seva àrea d’influència, 
amb una superfície de 1.600 km2: 
Àger, Alòs de Balaguer, Artesa de 
Segre, les Avellanes i Santa Linya, 
la Baronia de Rialb, Camarasa, 
Foradada, Os de Balaguer, Ponts, 
Vilanova de Meià, Castell de Mur, 
Gavet de la Conca, Isona i Conca 
Dellà, Llimiana, Ivars de Noguera 
i Sant Esteve de la Sarga.

· El Consorci del
Montsec va posar en 
marxa el procés de sol-
licitud per a que la zo-
naa pogués optar a ser 
declarada Destí Turístic 
Starlight ara
fa un any.

· La certificació
Starlight del Montsec 
com a Destí Turístic i 
com a Reserva
representa un impuls 
per a les potencialitats 
de la zona a l’hora de 
configurar una oferta 
turística de qualitat

· La Conselleria de
Territori i 
Sostenibilitat, ha resolt 
fixar l’Observatori
Astronòmic del Montsec 
com a punt de
referència, figura màxi-
ma de protecció contra 
la contaminació
lluminosa, per a la
preservació de
l’excel·lent qualitat del 
cel nocturn de la
serralada del Montsec. 
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Olot ...........................66
2. Europa ......................63
3. Cornellà ....................61
4. Manlleu ....................48
5.Pobla Mafumet ........46
6. Figueres ...................44
7. Terrassa ....................44
8. Rubí ..........................42
9. Rapitenca .................42
10. Santboià .................38
11. Gavà ........................37
12. Gramenet ...............35
13. Vilafranca ...............34
14. Vilassar ..................32
15. Castelldefels ..........32
16. Montanyesa ...........32
17. Palamós .................29
18. Júpiter ....................26
19. Balaguer ............... 24
20. Vic ...........................23

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 no tro-
ba el camí del gol en 
els partits disputats i 
només suma un punt 
al camp del Caste-
lldefels, mentre que 
el Palamós s’emporta 
els tres punts gràcies 
a un solitari gol de 
penal aconseguit en 
el minut 55 de partit.

Derrota del Balaguer davant el Palamós, 
després d’empatar 0-0 a Castelldefels

Els balaguerins tenen 
davant, vuit finals abans 
d’acabar la lliga, per 
aspirar a salvar la seva 
categoria

24/03/2013

CASTELLDEFELS 0
BALAGUER 0

 El Balaguer continua 
lluitant per salvar la ca-
tegoria i poder jugar, una 
temporada més a la Tercera 
Divisió. Els resultats de la 
darrera quinzena no han 
estat positius ja que només 
han sumat un punt dels sis 
possibles, gràcies a l’empat 

per als homes de Juanjo 
Tenorio, que veuen la situ-
ació agreujada per l’aban-
donament de l’equip de 
dos jugadors importants 
com Xavi Gràcia i Jordi 
Benet, que abandonen el 
baixell, al·legant que fa dos 
mesos que no cobren, i no 
es creuen les promeses de 
la Junta de que cobraran 
d’aquí a un mes, un cop 
arribin les subvencions de 
les adminitracions.  
 Jugadors que mostren 
poca implicació amb el club 
i amb el cos tècnic, que 
cada cop més està apostant 
per la joventut i els jugadors 
de casa, per poder tirar en-
davant un projecte, que avui 
en dia és l’únic possible per 
al club en els temps de crisi 
actuals.

aconseguit al camp del Cas-
telldefels, tot i que una set-
mana més tard, van rebre 
un dur revés al perdre amb 
el Palamós, un rival directe 
en la taula classificatòria.
 Queden vuit partits per 
la finalització del campio-
nat, vuit autèntiques finals 

Joel va ser titular davant el Palamós

29/03/2013

BALAGUER 0
PALAMÓS 1

Iban Parra lluita una pilota

Propers encontres

07/04/2013 --  17 h.
Camp Olímpic 

de Terrassa

Terrassa |Balaguer
-------------------------------------
14/04/2013  --  16,30 h.

Camp Municipal de 
Vic

Vic |Balaguer
Joan Martínez 
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 El passat  16 de març 
les jugadores del Bala-
guer Cudós Consultors 
van obtenir una impor-
tant victòria sobre un 
dels seus rivals directes 
en la classificació de la 
Primera Divisió Estatal, 
el CTM Getafe, a qui van 
guanyar per un ajustat 
4 a 3. Loredana Dorca 
va guanyar els seus dos 
enfrontaments per 3 a 0 

i per 3 a 1 amb Raquel 
Pérez i Maria José Izqui-
erdo, respectivament.
 Per la seva banda, 
V i c t ò r i a  S a n c h o 
v a  g u a n y a r  e l  s e u 
e n f r o n t a m e n t  a m b 
Laura Pérez per  3  a 
1,  i  va caure davant 
Raquel Pérez per 1 a 3, 
mentre que la jugadora 
alevina del Balaguer 
Gemma Lladonosa va 
cedir els seus dos punts 
per 0 a 3 davant Maria 
José Izquierdo i Laura 
Pérez.
 E n  e l  d e f i n i t i u 
part i t  de dobles les 
balaguerines  es van 
imposar 3 a 0.

Important victòria del Balaguer 
Cudós Consultors sobre el CTM 
Getafe per 4-3

CTT Balaguer Cudós Consultors

Les balaguerines
guanyen un rival
directe i es coloquen 
cinquenes a la general

Derrota del Salud Automoció Balaguer 
i victòria del Restaurant Can Pere

 L’equip sènior masculí 
del Club Basquet Balaguer 
va caure derrotat a la pista 
del Circol Catòlic Badalo-
na A per 62-53. Després 
d’aquesta derrota, el Salud 
Automoció Balaguer ocu-
pa la novena posició amb 
11 victòries i 13 derrotes. 
Aquest dissabte jugaran 
a casa davant el segon 
classificat, el AE Badalo-
nés A.
 D’altra banda, l’equip 
Restaurant Can Pere Bala-
guer va guanyar per 63-74 
a la pista del Himesa Sa-
llent A, i aquest dissabte 
jugaran a la pista del CB 
Corbera.Equip sènior femení Restaurant Can Pere Balaguer

El Club Futbol Sala Cristec Balaguer 
guanya 2-5 a la pista del Sant Vicenç
 I m p o r t a n t  v i c t ò r i a 
l’aconseguida pel Cristec 
Balaguer a terres Barcelo-
nines que el consoliden en 
setena posició a la part mit-
ja alta de la classificació de 
la Tercera Divisió Nacional 
de futbol sala. 
 Els balaguerins van sor-
tir  amb molta intensitat en 
defensa, pressionant al seu 
rival en tres quarts de pista. 
Valero en el minut 11 marca-
va el 0 a 1 i poc després Tiri 
augmentava l’avantatge al 
marcar després de jugada 
assajada de còrner.
 En la represa, els sant-
vicentins escurçaven dis-
tàncies fruit d’un rebuig 
dins de l’àrea que Expòsito 

L’equip sènior femení va aconseguir una important 
victòria a la pista del Himesa Sallent A

Cristec Balaguer

va saber aprofitar. Tots dos 
equips estaven carregats de 
faltes tot i quedar molt de 
partit per endavant, i el CFS 

Cristec va saber aprofitar 
l’efectivitat des dels dobles 
per acabar guanyant pel 
clar resultat de 2-5.
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 Molt bons resultats 
aconseguits a la última 
jornada de la lliga Ca-
talana de natació orga-
nitzada pel CN Tàrrega, 
amb la participació de 
més de 270 nedadors de 
6 clubs. 
 La última jornada 
juntament  amb les 
anteriors serveixen per 
establir un rànquing 
provincial on destacarem 
a l’Arnau Pifarré campió 
Provincial Prebenjamí.
 En categoria Benjamí 
f e m e n í  2 0 0 4  t e n i m 
a  l’Alexandra Papell  

campiona provincial 
i cinquena la Claudia 
Goya.
 En Benjamí  femení 
2003 tenim la tercera 
posició provincial per 
la Ramatoulaye Balde,  
quarta  l ’Aurembiaix 
Pifarré,  cinquena la 
Sixela Gràcia , en masculí 
tenim la tercera posició 
de l’Àngel  López , quart 
en Nil Viola, cinquè en 
Marc Suñé. 
 En Categoria Aleví 
la segona  posició per 
la  Sara Puigarnau, en 
masculí 2001 cinquena 
posició per   l’Héctor 
Camarasa i en Infantil 
masculí primera posició 
per en Pere Barbosa, 
segon en Nil Profitós   
i en femení també el 
segon lloc per la Núria 
Ortiz i tercera la Emma 
García.

Fantàstic final de la lliga
catalana pels nedadors del 
C.E. Natació Balaguer

Nedadors balaguerins

Els nedadors
balaguerins han 
fet uns excel·lents 
resultats en la lliga 
catalana

50 participants a la VIII Setmana
X-Trem durant la Setmana Santa

 Una cinquantena de 
nens i nenes de Balaguer 
han part ic ipat  durant 
aquesta setmana Santa, 
en les activitats esportives 
de la Setmana X-Trem, les 
estades organitzades per 
la regidoria d’esports de 

plàstiques, així com jocs 
populars i tradicionals.  
 Aix í  mateix ,  també 
s ’ h a n  f e t  a c t i v i t a t s 
aquàtiques, aprofitant la 
piscina coberta, cosa que 
ha permès als participants 
gaudir encara més de les 
estades.
 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, i el 
regidor d’Esports, Guifré 
Ricart, van assistir a l’acte 
de cloenda de les estades. 
Roigé les va valorar molt 
positivament “després de 
constatar l’entusiasme dels 
participants”, que malgrat 
la diferència d’edats han 
sabut compartir  jocs i 
col·laborar entre tots per 
tirar endavant les activitats 
proposades pels monitors.

l’ajuntament de Balaguer 
pels infants i joves de 4 a 
15 anys.
 Tot i que els esports 
i  l ’act iv i tat  f ís ica són 
l’eix d’aquest programa, 
també s’han inclòs tallers 
d’act iv i tats manuals i 

Setmana X-Trem

Setmana X-Trem
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Balaguer celebrarà la IV edició del Trail 
del Montroig, el diumenge 7 d’abril

Trail del Montroig

Més de 400 alumnes de les escoles de la 
ciutat participen a la Fira de Jocs de Pati

Fira de Jocs de Pati

 Quatre-cents escolars 
de Balaguer van participar 
en la 19a edició de la Fira 
de Jocs al Pati. El pavelló 
Inpacsa es va convertir per 
un dia en un gran espai 
d’esbarjo, on els nens i 
nenes de 3r i 4rt de primària 
de totes les escoles de la 
ciutat van jugar, aprendre 
i conviure durant unes 
hores. 
 Tot i que el joc forma 
part de la seva activitat 
diària, l’objectiu d’aquest 
cer tamen és  donar  a 
conèixer jocs tradicionals, 
t o t  a m p l i a n t  a i x í  l e s 
possibilitats d’esbarjo dels 
nens i nenes més enllà 
d’activitats més sedentàries, 
com els videojocs.
 Enguany, es va afegir 
un nou joc, de manera 
que es van poder fer tretze 
grups i la ronda va estar 
més dinàmica. A banda 
de jocs atemporals com 
saltar a corda, les curses 

Durant tot un matí els alumnes de 3r i 4t de primària 
van gaudir dels jocs de pati que poc a poc s’han anat 
perdent dels nostres carrers

de sacs o un, dos, tres... 
pica paret, van poder jugar 
a la ril·la, l’aranya peluda, el 
cementiri, el joc dels cercles 
o el doble mocador.

 L’activitat forma part del 
Pla de Dinàmica Educativa i 
va incloure un esmorzar de 
germanor saludable a base 
de fruita.

 El passat divendres 
15 de març, la Volta Ci-
clista a Catalunya va 
passar per Balaguer, en 
la cinquena etapa que 
anava de la localitat pa-
llaressa de Rialp fins a 
Lleida, passant per Ba-
laguer i Tamarite, d’un 
total de 150 quilòmetres 

de recorregut.
 Amb la participació 
de corredors d’entitat 
mundial com Joaquin  
“Purito” Rodríguez o 
Bradley Wiggins, gua-
nyador del darrer Tour 
de França, la Volta la va 
guanyar l’irlandès Dani 
Martin.

La Volta ciclista a Catalunya 
va passar per Balaguer

la Volta a Catalunya

 El Centre Excursionista 
de Balaguer organitza el 
proper 7 d’abril la quarta 
edició del Trail del Montroig, 
un circuit que forma part del 
Circuit Oficial de Curses de 
Muntanya de la Federació 
d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya, i la quarta 
Pujada a Montalegre.
 Les inscripcions ja estàn 
obertes (es poden fer a 
través de la pàgina web del 
centre www.cebalaguer.
cat). 
 El Trail del Montroig 
és una mitja marató de 26 
quilòmetres i un desnivell 
positiu de 1.100 metres que 
recorre la serra del Montroig 
a través dels seus punts més 
emblemàtics, com l’ermita 
de Montalegre, el Refugi 

700 metres de desnivell. 
 Els guanyadors d’amdues 
modalitats rebran de premi 
un trofeu en forma de xut 
que esculpeix la creadora 
balaguerina Olga Montoliu. 

del Xut o el pantà de Sant 
Llorenç de Montgai. 
 El mateix dia també 
se celebra la Pujada a 
Montalegre, una cursa 
popular de 15 kilòmetres i 
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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.

Barró, i més barró
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Doncs sí, encara que 
no ho sembli estem a la 
primavera. Res més lluny 
del que es deia de visions 
més optimistes i jovials, 
i  s i  v o l e u  a m o r o s e s . 
Ans  a l  contrar i ,  cada 
dia hi ha noves notícies 
que  e t  fan  anar  d ’un 
extrem a l’altre de tot el 
possible recorregut en la 
indignació i la ràbia. Quan 
pots llegir i assabentar-
te de tota la porqueria 
que ha voltat els diners 
públics destinats a un bon 
fi, i caiguts en mans de 
lladres amb protagonisme 
de polítics d’alt status.  
Amb pòtols que feien de 
mitjancers amb sucoses 
comiss ions ,  i  amb la 
suposada part icipació 

sindical, ja no saps on 
e t s .  Pe r ò  n o  s ’ a c a b a 
aquí, aquest “xanxullo” 
per no dir lladronisia que 
ha durat anys i panys, i 
jo em suposo que molts 
més dels enxampats hi 
tenen les mans encara 
avui.  No penseu igual 
que jo? Tot em recorda 
a Marbella, que durant 
quinze anys tots van callar, 
i aneu a saber perquè es 
va descobrir. Bueno sí!, 
alguna cosa de calces hi 
va haver, i d’un individu 
barre ja  de  palangana 
buida amb  bigotis que 
es cordava el cinturó per 
damunt del melic.
 Per l’altre costat un 
Bárcenas que ens fa sentir 
la felicitat de veure que 

el “ranxo” de Ponts s’ha 
estés a tot  el  terr i tori 
nacional. Això és fer país! 
Ah, no podem oblidar al 
Camps ni al Blanco. Quina 
primavera més plena i 
quin estiu ens espera. S’ha 
de pregar a San Judas 
Tadeo advocat de les coses 
difícils i desesperades, 
per a que hi hagi molts 
jutges que estirin de la 
manta,  i  comencem a 
veure gent entrant a les 
presons. Després, això sí, 
d’haver-los despullat de 
tots els vestits comprats 
amb els nostres diners i 
de tota Espanya. El bon 
sant sols demana nou 
avemaries durant nou dies. 
En fi una curta novena, a 
canvi podríem veure al 
Millet i Cia al “trullo” i a 
tots els beneficiaris, i la 
nostra desesperació un 
xic calmada. “Ojalà” així 

sigui. Moltes vegades he 
dit que no m’agrada del 
tot aquesta Unió Europea, 
malgrat que és innegable 
que ens ha ajudat, també 
és cert, que ens ha encarit 
la vida del tot, d’un simple 
cafè a qualsevol cosa, 
sigui de l’ordre que sigui. 
Va imposant un sistema 
f i s c a l  q u e  l a  n o s t r a 
manera de viure no pot 
acabar  d ’assimi lar.  A 
les errades del nostre 
p r o p i  “ G o b i e r n o ” ,  h i 
tenim d’afegir les de la 
Comunitat,  així  doncs 
l ’entrada de Romania, 
Bulgària, o la super avui 
coneguda Xipre, va ser 
una “pifiada”, un “nyap” 
monumental. Amb més 
ganes de pressionar a 
Rússia trencant el cinturó 
que tenia d’anys enllà, 
q u e  n o  p a s ,  p e r  l e s 
possibilitats comercials 

que podien tenir. Alemanya 
també veié les vendes que 
podia fer. Ara ella mateixa 
vol denunciar el Tractat de 
Schengen. Per la senzilla 
raó que la quantitat de 
gent que apareix buscant 
subsidis i ajudes socials 
que sempre superen el que 
podrien guanyar treballant 
al  seu país,  no ho pot 
suportar amb tot el seu 
poder econòmic.  Aquí 
estem tots molt enfadats 
i per molts motius, i no 
comprenem que amb totes 
les misèries sanitàries 
q u e  l l u ï m ,  l a  n o s t r a 
Generalitat vagi fent de 
repartidora, precisament, 
de benef ic is  sanitar is 
als indocumentats amb 
quantitat de milers. No 
caldrà anar-los a buscar, ja 
vindran. Ho pot entendre 
algú?
-------------------------------------

Manuel Carrasco i Formiguera
Joventut Nacionalista de Catalunya
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El 9 d’abril de 1939 els 
franquistes afusellaven 
a Burgos el nacionalista 
català Manuel Carrasco 
i Formiguera. Ara fa 75 
anys. Com a catòlic va ser 
perseguit pels anarquis-
tes; com a nacionalista 
va ser perseguit pels fran-
quistes. 
 Doctor en dret i en fi-
losofia i lletres, la seva 
trajectòria política al ser-
vei de la llibertat nacional 
de Catalunya és impeca-
ble. De jove va militar a 
la Joventut Nacionalista, 
a l’òrbita de la Lliga Re-
gionalista. Més endavant 
seria fundador d’Acció 
Catalana i acabaria sent 
dirigent destacat d’Unió 
Democràtica de Cata-
lunya. Va ser regidor de 

l’Ajuntament de Barcelo-
na als anys vint. Per unes 
caricatures publicades 
al setmanari “L’Estevet”, 
que dirigia, va ser em-
presonat. En temps de 
la dictadura de Primo de 
Rivera, com a membre de 
la junta del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona seria 
multat i confinat a Tama-
rit de Llitera, en negar-se 
a deixar de publicar en 
català la “Guia Jurídica 
de Catalunya”.
 Participà amb els al-
tres republicans de l’Estat 
al Pacte de Sant Sebastià 
el 1931 i en proclamar-se 
la República va ser conse-
ller del govern provisional 
de Francesc Macià i del 
primer govern de la Gene-
ralitat de Catalunya res-

taurada. El mateix 1931 va 
ser elegit diputat a Corts 
per Girona. Precisament a 
Madrid va ser l’únic dipu-
tat que va rebutjar la reta-
llada de l’Estatut de Núria 
i per aquest motiu Lluís 
Companys el va expulsar 
de la Minoria Catalana, 
el grup parlamentari que 
formaven els diputats ca-
talans.
 Carrasco i Formiguera 
mai va ser un home de mit-
ges tintes. El 1936 plante-
java la qüestió nacional 
amb aquesta contundèn-
cia: “Catalunya no podrà 
resoldre íntegrament cap 
problema mentre no es 
resolgui el seu problema 
nacional. Catalunya ha de 
lluitar fins assolir consti-
tuir-se políticament, com 
a nació que és, en Estat 
independent que amb tota 
llibertat pugui portar les 
aliances i confederacions 
que cregui convenients”; 

i afegia:  “reconeixent la 
llibertat de les pàtries és 
l’única manera de garan-
tir la pau universal.”
 Carrasco sabia, abans 
que molts altres, que 
l’única opció per assegu-
rar la pervivència de Ca-
talunya és la independèn-
cia. Aquesta és l’única 
manera de situar-la en un 
pla d’igualtat amb els al-
tres pobles del món. I da-
vant la dificultat d’aques-
ta fita, Carrasco afirmava, 
com ara ho fa el president 
Mas, que si volem, podem. 
Que si no ens ho donen, 
ens ho prendrem: “quan 
sapiguem tots que som 
catalans, sabrem que Ca-
talunya és una nació que 
ha d’aspirar a la llibertat 
que per dret li pertoca, i 
quan els catalans, en la 
seva majoria, vulguin de 
debò la llibertat de Ca-
talunya, Catalunya serà 
lliure, perquè si no li do-

nen la llibertat estarà en 
situació de conquerir-la”.
 Avui som en aquest 
punt. La majoria de ca-
talans volem la indepen-
dència. Una majoria que 
encara hem d’ampliar. 
Però una majoria que no 
pot ser en cap cas coar-
tada per la minoria que 
s’hi oposa i molt menys 
per un estat castellanitzat 
que sap que amb la nos-
tra llibertat perdrà la ga-
llina dels ous d’or. Vivim 
el moment clau. El mo-
ment que molts patriotes 
han somiat des de fa tres-
cents anys. Com ha escrit 
el periodista balaguerí 
Francesc Canosa, si n’hi 
ha que ho van perdre tot 
perquè nosaltres puguem 
guanyar, què no hem de 
fer nosaltres?

--------------------------------------
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Montsec,   Reserva i  destí 
turístic  Starlight, en clau
econòmic
Jaume León Andrés
President Associació Montsec Turístic
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El passat dia 21 de març 
va haver un esdeveniment 
important al Pallars Jussà 
i a La Noguera. 
 Es va concedir la certi-
ficació Starlight al Mont-
sec: “ llocs visitables que 

tenen qualitats excel·lents 
per a la contemplació del 
cel i la realització d’activi-
tats turístiques basades en 
aquest recurs”. Aquest fet 
que sembla que hagi pas-
sat de manera discreta per 

una part del mon turístic i 
empresarial del territori, 
ve a obrir una oportunitat 
de creixement i d’imatge 
a nivell científic, comerci-
al, empresarial, de relació 
humana i econòmica, que 
crec que no ens hem ado-
nat encara en aquest mo-
ments.
 Ara tenim  tots, i no 
sols els responsables cien-
tífics i de gestió del PAM, 
una doble responsabilitat, 
per una banda conservar i 
col·laborar perquè aquesta 

Joves Emprenedores
Rosa Mari Gràcia Fumanal (Grup de Dones de la Noguera)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Amb motiu del Dia In-
ternacional de la Dona, 
vaig assistir a la Jornada 
sobre “Dona i Emprenedu-
ria” que es celebrà a la seu 
d’un magnífic edifici re-
centment construït al Cen-
tre Històric de Balaguer, el 
qual aixopluga l’anomenat 
“Viver d’Empreses”.
 En primer lloc he de 
dir que aquest edifici i els 
adjacents han servit per 
a embellir una zona total-
ment degradada ,convenia 
, però també han servit per 
a fer desaparèixer aquella 
magnífica vista de postal 
que teníem des del peu de 
l’escalinata  o bé des de la 
punta del carrer d’Avall. 
Aquella magnífica foto de 
les 254 escales coronades 
pel Temple de Sta. Maria , 
s’ha esborrat.  Ara un mur 
de ciment al bell mig de la 
mítica escalinata ha tapat 
una panoràmica que tant 

ens captivava als balague-
rins i als qui per primer cop 
visitaven la ciutat.
Quin tècnic degué idear 
aquest projecte?. Quin res-
ponsable polític degué do-
nar el vist-i-plau?
 I ja posada a valorar 
en sí la Jornada, diré que 
vam tenir el testimoni de 
sis dones valentes,  sis do-
nes emprenedores que ens 
mostraren la seva capa-
citat de tirar endavant tot 
tipus d’empresa, de liderar 
projectes i d’ aprofitar l’ 
específica sensibilitat que 
tenim les dones a l’hora  de 
posar-nos en la pell dels 
nostres treballadors, dels 
nostres companys de fei-
na, i a l’hora de vendre un 
producte.
 N’hi havia  que dirigien 
empreses amb projecció 
internacional, amb cents 
de treballadors , i d’altres 
més joves que iniciaven el 

seu petit negoci, el seu pe-
tit obrador. Enhorabona a 
totes!, sou llum per a mol-
tes dones!, segur que la 
vostra ombra anima i ani-
marà a altres a seguir els 
vostres passos!.
 Malauradament en el 
seu testimoni quedà palès 
una vegada més que en 
el moment de muntar el 
primer embrió d’empresa, 
és l’Administració el més 
gran dels entrebancs. Les 
joves es queixaven de la 
paperassa, dels projectes 
i projectes, dels informes, 
de les inspeccions  .... del 
no acabar mai més!.
1És hora ja de que  diputats, 
senadors, gerents, presi-
dents, delegats, secreta-
ris, directors, alcaldes,etz, 
etz....... (que amb el 20% en 
tindríem prou), us  poseu a 
treballar i comenceu a en-
tendre que cal facilitar la 
inserció laboral dels nos-
tres joves; que les exigèn-
cies burocràtiques d’un 
autònom que s’inicia han 
de ser adients al seu volum 

i no comparables amb les 
d’una gran empresa . És 
hora ja de que deixem de 
ser un dels països del Món 
on és més difícil muntar 
un  negoci. No costa tant 
entendre  que els requisits 
d’un obrador per elaborar 
40 formatges no han de ser 
els mateixos que els d’un 
de 4.000!.
 Només ens cal pas-
sar la frontera i veurem 
com les petites granges 
de tota França, Itàlia.. po-
den acollir-se a una Llei 
d’Artesania Alimentaria 
que els permet la   venda 
directa del productes ela-
borats en la seva explota-
ció . Allà pots trobar:  foie, 
melmelades,formatges, 
verdures.... aliments ar-
tesans d’una qualitat in-
comparable amb la dels 
aliments elaborats indus-
trialment. A casa nostra, 
aquestes elaboracions 
i vendes casolanes són 
il.legals, aquí les  lleis ser-
veixen per a frustar tota 
iniciativa ; i així ens van les 

coses!.
 Però a pesar de tots 
els pesars, aquelles dones 
emprenedores de la Jorna-
da ens  van animar a tirar 
endavant. Avui no hi ha 
feina, i per tant és positiu 
pensar en fer-te autònom, 
buscar allò que t’agradaria 
fer i posar-hi la banya; amb 
ganes i esforç tot és possi-
ble. Tot.hom té alguna cosa 
que sap fer. Sense por i En-
davant!, ens deien.
 És hora, però, que l’Ad-
ministració es posi les 
piles. Va bé tenir un edifi-
ci anomenat ViVer d’em-
preses, però si les Lleis, 
Normatives,Reglaments.... 
no simplifiquen la paperas-
sa, estem perdent aquests 
joves talents de casa nos-
tra que tenen molts estu-
dis, però que incapaços 
de véncer tanta burocrà-
cia, emprenen el camí cap 
a d’altres països que els 
obren les portes  i que ma-
lauradament molts d’ells ja 
s’hi quedaran.
--------------------------------------

meravella del Planeta Ter-
ra que es el Montsec sigui 
conegut , respectat i valo-
rat per tots i per altra no 
desperdiciar una oportuni-
tat ( probablement la mes 
important , per nosaltres , 
dels ultimes anys), de llui-
tar per un creixement res-
ponsable del mon turístic 
i dels seus beneficis trans-
versals per tot els pobles , 
des de negocis purs fins a 
treballadors, empreses de 
serveis,…   tots podem sor-
tir beneficiats si fem les co-

ses ben fetes, col·laborant 
entre nosaltres,  a la vega-
da que, amb una atenció 
de qualitat podem posar el 
nom del Montsec al mon.
 Felicitats per tant, a tots 
el que han lluitat i aconse-
guit aquesta certificació i 
recordar que això sols es el 
principi.

--------------------------------------
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“35mm. Els cinemes de Balaguer” a la 
Sala d’exposicions de l’Ajuntament

 La  sa la  d ’actes  de 
l’ajuntament de Balaguer 
acollirà entre el 7 i el 28 
d’abri l  l ’exposició “35 
mm. El cinema a Balaguer 
(1922-2004)”, un repàs, 
a través de documents, 
màquines de projecció i 
fotografies, a les sales de 
cinema de Balaguer. La 
mostra ha estat comis-
sionada pel Museu de la 
Noguera.
 L’ e i x  c e n t r a l  s e r à 
l’esfondrament d’una part 
de l’amfiteatre del cinema 
ERSA, el 7 d’abril de 1963, 
ara fa cinquanta anys, i que 
ha estat un dels episodis 
més tràgics de la història 
recent de la ciutat.Cinema Comtes d’Urgell

La mostra és un repàs a les diferents sales de
cinema que ha tingut la ciutat al llarg del segle XX

 La família Bergé i 
l’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, han 
signat el conveni pel 
qual el Museu de la 
Noguera assumeix la 
custòdia de part del lle-
gat de l’artista Marcel-
lí Bergé. En total, són 
unes vint-i-cinc obres, 
mostra de les diferents 
etapes del pintor, que 
romandran en dipòsit 
per un període de cinc 
anys, amb possibilitat 
de pròrroga.

M a r c e l · l í  B e r g é  é s 
autor d’una ingent obra 
que abraça diversos 
corrents artístics des 
del surrealisme simbòlic 
al realisme, plasmat 
principalment en retrats, 
bodegons i paisatges.
 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, va 
avançar a la família 
que s’està buscant un 
espai municipal per tal 
d’exposar en condicions 
l e s  o b r e s  d ’ a u t o r s 
locals. Un dels espais 
susceptibles d’acollir 
exposicions temporals 
d’artistes locals és el 
Xalet Montiu, actual 
s e u  d e  l ’ I m p i c ,  l e s 
of icines del  qual  es 
preveuen traslladar en 
altres dependències 
municipals.

Una part del fons d’art del 
pintor Marcel·lí Bergé cedit al 
Museu de la Noguera

Signatura del Conveni

La família del pintor i 
l’alcalde de Balaguer 
signen un conveni de 
dipòsit de l’obra per 
cinc anys prorrogables

Diada de Sant Jordi

Balaguer presenta les Diades Culturals 
de Sant Jordi 2013 amb molts actes
 Exposicions,  confe-
rències, presentacions de 
llibres, concerts o teatre 
són algunes de les pro-
postes que ha preparat 
l’Ajuntament de Balaguer 
per aquest abril. 
 Sota el títol ‘Diades 
Culturals de Sant Jordi 
2013’, s’ha elaborat un 
calendari d’activitats que 
vol donar la màxima relle-
vància a la cultura bala-
guerina aprofitant la Diada 
de Sant Jordi, el proper 23 
d’abril
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El mestre pastisser Lluís Muixí dóna una 
mona de pasqua al jugador Lionel Messi

 El proper divendres 
12 d’abril, a partir de 
les 9 del vespre, el casal 
Lapallavacara, acollirà 
la presentació del llibre 
“Parmessano” del bala-
guerí Bonaventura Baró 
Xipell.
 La presentació cor-
rerà a càrrec del propi 

autor amb la participació 
de Sergi Farreny Loren-
zo.
 Parmessano és un 
relat de ficció que ofereix 
una perspectiva d’una 
realitat que ens envolta i 
que massa sovint queda 
amagada als nostres 
ulls.

Bonaventura Baró presenta el seu 
“Parmessano” el dia 12 d’abril

Bonaventura Baró

Moment del lliurament de la mona

 El mestre pastisser Lluís 
Muixí de Balaguer va lliurar 
una mona de Pasqua al ju-
gador argentí que milita a 
les files del F.C. Barcelona, 
Lionel Messi, el passat 15 de 
març, a la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper del F.C. Barce-
lona.
 Lluís Muixí estava acom-
panyat del vicepresident de 
la penya barcelonista de 
Balaguer Joan Aguilà.
 La mona estava formada 
per les quatre pilotes d’or 
que ha aconseguit l’astre 
argentí, la cara del propi 
jugador, l’escut del C. F. 
Barcelona i un xumet, fent 
referència a la recent pater-
nitat de Lionel Messi
 D’altra banda, Lluís Mui-
xí ha presentat una Lola 
Flores de xocolata a tamany 
natural, com a mona 2013.

El mestre pastisser, reconegut internacionalment va 
lliurar la mona al propi jugador, amb les quatre
pilotes d’or, un retrat del jugador i un xumet
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Anuncis breus classificats
TREBALL
---------------------------------
ES PRECISSA oficial 
de segona per a ta-
ller metàl·lic. Raó tel. 
686950796.
---------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de música 
(especialitat en piano 
i llenguatge musical). 
Raó tel. 669117026.
---------------------------------
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.
---------------------------------
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
---------------------------------
APARTAMENT per 
llogar a la plaça Mer-
cadal, 45m2, tot equi-
pat, ascensor, vistes 
a la plaça, rebedor, 1 
habitació doble, ampli 
bany, cuina, menjador 
amb mobles. Raó tels. 
935401832 - 639781418 
- 667355750.
---------------------------------
SE VENDE piso en 
Balaguer,  zona c/ 
Franqueses. 1 habi-
tación, parquet, cale-
facción a gas, cocina 
americana, trastero 
y ascensor. Precio: 
54.000e. Razón telf. 
649095917.
---------------------------------
ES LLOGA plaça de 
parquig tancat al c/ 
Barcelona, 38.  In-
teressats trucar de 
17:00 a 20:00 hores al 
tel. 619721886.
---------------------------------
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.
-----------------------------------

LLOGUER pis de l’any 
2010, amb 3 habitaci-
ons, 2 banys, rentador, 
balcó i terrassa a Va-
llfogona de Balaguer. 
Raó tel. 679606061.
--------------------------------
BALAGUER, ven-
da de pisos a partir 
de 15.000e. Raó tel. 
629417959.
---------------------------------
ES LLOGA pisos i dú-
plex a Bellcaire, obra 
nova. Molt econòmic. 
Raó: 973450051 (tru-
car amb horari de 9 a 
13.30h).
---------------------------------
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.
-----------------------------------
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.
---------------------------------

LLOGUER/venda de 
pàrquings al c/ Barce-
lona, 72 i c/ St Jaume, 
2. Raó: 676116396.
--------------------------------
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 l’any 
2010, amb 3 habitaci-
ons, 2 banys, rentador, 
balcó i terrassa a Va-
llfogona de Balaguer. 
Raó tel. 679606061.
--------------------------------
ES VEN terreny urbà a 
Artesa de Segre, a par-
tir de 450m2/2100m2 

sostre. També es ven 
apartament de 84m2, 
2h., cuina-menjador, 
parquing i traster. Raó 
tel. 693444881.
---------------------------------

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.
---------------------------------
Informació o per po-
sar anuncis en aques-
ta secció a través del 
nostre web: www.re-
vistagroc.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 4 d’abril a les 8 de la tarda del 11 d’abril CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 11 d’abril a les 8 de la tarda del 18 d’abril SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 d’abril a les 8 de la tarda del 25 d’abril 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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