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 Fa anys que la neu no s’acumulava al Pirineu com ho 
fa aquesta primavera. Quan encara hi havia una bona 
estesa de la caiguda a l’hivern, les nevades s’han anat 
succeint, aportant més gruix i formant congestes que ben 
probablement duraran tot l’estiu a les raconades més altes 
i ombrades dels nostres cims. Aquest any, els cims del 
nostre Pirineu, els del Pallars Sobirà, la Val d’Aran o l’Alt 
Urgell i Andorra, gairebé a les portes de l’estiu, és un goig 
per als ulls i per al record. Però la neu caiguda els darrers 
mesos el record també ens diu que algunes vegades ha 
fos de cop i ha comportat riuades sobtades, assolant les 
riberes pallareses i les urgellenques quan l’aigua de la 
Pallaresa s’ha fos amb el Segre a sota Camarasa. Riuades 
de primavera ben datades històricament i aiguats de tardor 
també recordats amb la data precisa.
 Aquest any, les condicions que poden provocar una 
riuada són totes davant dels nostres ulls. Ja fa dies que 
els rius baixen crescuts, nodrits pel desgel dels dies de 
bonança que hi ha hagut fins ara, pocs però suficients per 
fondre a bon ritme. Al mateix temps, la pluja i els ruixats 
han ajudat a fer marxar les capes més primes de neu i de 
gel, això dues o tres vegades, com ha passat a la serra de 
Cadí, ara més grisosa ara emblanquinada de nou. Però si 
la neu i la pluja la tenim ben present i a punt per fer baixar 
grossos els rius, ens ha de fer més por la calor, una pujada 
de temperatures sostinguda durant uns dies que pot portar 
a una fosa ràpida i abundosa, provocant una riuada. Des de 
la darrera riuada, es diu que el pantà de Rialb ha de servir 
per regular aquesta possibilitat, però el record sempre  és 
present a les nostres ments. 

De riuades d’estiu

 Si hom té en compte les 
declaracions que dia rera 
dia fan els que es dediquen 
a la política en aquest país, 
és fàcil arribar a la conclusió 
que l’adversari, per no dir 
enemic, que el poble català  
té, de cara a exercir el seu 
dret a decidir, no l’hem de 

buscar més lluny de l’Ebre 
ni en els partits d’aquí d’ac-
cent espanyolista, sinó en 
els que s’omplen la boca 
de defensar més que ningú 
aquesta pobra, bruta, trista, 
dissortada, com deia el poe-
ta, poc recordat a Balaguer, 
Salvador Espriu, pàtria. Què 
passsa a CiU amb el tema de 
la consulta? Què són aques-
tes picabaralles amb  Durán? 
Mentre uns el consideren un 
màrtir, per la campanya que 

s’ha orquestrat en contra seu, 
els altres el marquen com el 
fre o el principal causant de 
posar pals a les rodes per-
què no tiri endavant aquesta 
iniciativa popular tan lícita 
com  volguda. Mentrestant el 
poble es pregunta què espe-
ren a trencar palletes els dos 
socis que són a l’executiu de 
la Generalitat. Catalunya o 
altres interessos? Vet aquí, 
com deia un altre gran es-
criptor, la qüestió...
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 Els veïns de la plaça 
Lluís Companys de Ba-
laguer avalen el projecte 
de remodelació de l’espai 
impulsat per l’Ajunta-
ment, segons va manifes-
tar l’alcalde, Josep Maria 
Roigé, després de conèi-
xer en què consistirà i 
quins seran els terminis 
de l’obra.
 La proposta, elaborada 
pels ser veis tècnics 
m u n i c i p a l s ,  p r e t é n 
aprofitar la renovació dels 
drenatges de la plaça per 
modificar la distribució 

Presenten el projecte de
reforma de la Plaça Lluís 
Companys als seus veïns

Projecte de la Plaça Lluís Companys

En el nou projecte es 
modifica la distribució 
de l’espai central de 
la Plaça Lluís
Companys

Alumnes dels cursos formatius faran 
pràctiques a l’Estel i la Residència

 L’Ajuntament de Balaguer 
ha signat aquesta setmana 
convenis de col·laboració 
amb l’Associació l’Estel 
i l’Associació Residència 
Geriàtrica Sant Domènec 
per tal que els alumnes 
de l’especialitat d’Auxiliar 
d ’ A s s i s t è n c i a  S o c i a l 
puguin fer pràctiques als 
seus centres. L’alcalde 
de Balaguer, Josep Maria 
Roigé, i els responsables 
de les entitats, Carles 
Profitós i Jaume Camarasa, 
r e s p e c t i v a m e n t ,  v a n 
formalitzar l’acord que 
permetrà als alumnes gaudir 
d’un període de pràctiques 
de sis mesos.Signatura del conveni

Balaguer va acollir la Xa Trobada de 
voluntaris de Creu Roja a la Noguera
 Balaguer va acollir la Xa 
Trobada de Voluntaris de 
Creu Roja a la Noguera, en 
la que hi han pres part una 
trentena de persones.   
Aquesta jornada dels Volun-
taris de Creu Roja serveix 
per posar en comú la feina 
que fan els voluntaris en els 
diversos àmbits d’actuació: 
emergències, infància, jo-
ventut, immigració, gent 
gran, formació o el projecte 
Àgape, entre altres... També 
serveix per poder debatre 
sobre projectes futurs.

L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’Associació 
l’Estel i la Residència Geriàtrica Sant Domènec

Trobada Voluntaris Creu Roja

de l’espai central.
 El nou plantejament 
passa per la creació 
de quatre àrees: un 
sorral per als infants 
més petits, una zona 
central de cautxú amb 
jocs infantils, un espai 
pels nens més grans 
amb una cistella de 
bàsquet o una taula 
de tennis taula i una 
àrea verda. Cada una 
d’aquestes àrees i tot 
l’entorn estarà delimitat 
per unes planxes de 
formigó, que al mateix 
temps també serviran 
de bancs.
 Per la seva banda, 
els veïns van insistir 
en la necessitat de 
mil lorar l ’accés de 
vehicles d’emergències 
a l’interior de la plaça.
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La Residència Geriàtrica Comtes
d’Urgell celebra la seva Olímpiada

 En el lliurament de 
premis del Concurs Lite-
rari «Germans Xurigue-
ra» de Narrativa Breu, 
convocat pel Centre Co-
marcal Lleidatà de Bar-
celona va resultar gua-
nyadora la balaguerina 

Roser Jurado, professora 
de l’Institut d’Ensenya-
ment Secundari, Els Pla-
nells d’Artesa de Segre, 
premi ex aequo amb la 
Joana-Alba Cercós, tam-
bé amb arrels a la comar-
ca de la  Noguera.

Roser Jurado guanya el premi 
de narrativa “Gemans Xuriguera”

Premi «Germans Xuriguera»

Olimpíada de la Residència

 La residència geriàtrica 
Comtes d’Urgell de Bala-
guer va celebrar la XVIIa 
Olimpíada, una jornada en 
la que els usuaris disputen 
campionats de cartes i dò-
mino, entre altres jocs de 
taula.
 Enguany la Olimpíada 
també va servir per aco-
miadar un grup d’alumnes 
de Batxillerat de l’Escola 
Vedruna de Balaguer, que 
durant tot l’any, cada dijous 
a la tarda, han compartit 
unes hores amb els avis. 
Una experiència pionera ha 
permès als joves aprendre 
de l’experiència vital dels 
grans, mentre que els avis 
han rebut classes d’informà-
tica. A l’entrega de premis, 
hi van assistir les autoritats 
locals i comarcals.

Enguany s’ha arribat a la XVII edició d’aquesta
Olimpíada de campionats de cartes, dòmino i altres 
jocs de taula entre els usuaris de la residència



6 >> B A L A G U E R

Continua l’arranjament dels camins 
rurals per part de l’Ajuntament

 L’Ajuntament de Bala-
guer ha estat arranjant els 
camins de Linyola i de la 
Torre del Lluc, a la partida 
de Campllong.
 Concretament, s’ha ne-
tejat els vorals i s’ha ani-
vellat el sòl, tot cobrint els 
forats amb grava.
 Aquesta actuació dóna 
continuïtat a la que a prin-
cipis de primavera es va fer 
a la zona del Secà, on també 
es van adequar diverses 
vies rurals. 
 El consistori fa de for-
ma periòdica tasques de 
manteniment de la xarxa 
de camins rurals de la zona 
dels voltants de Balaguer.Camí de Linyola

El projecte “Creixem llegint” arriba al 
centenar de famílies participants
 El projecte “Creixem 
Llegint”, impulsat per la 
Biblioteca Margarida de 
Montferrat de Balaguer en 
col·laboració amb el servei 
de pediatria del CAR de Ba-
laguer, ha assolit el cente-
nar de famílies. Per aquest 
motiu, el passat dilluns dia 
8 es va fer una gran festa, 
amb la presència de la con-
tacontes Sandra Rossi, que 
va fer les delícies dels més 
petits amb la història d’una 
balena nadó en busca dels 
seus pares.
 Tot i que el projecte neix 
de la voluntat de promoure 
la lectura entre els infants 
de 0 a 5 anys, va més enllà 

Durant els darrers dies s’ha arranjat el camí de
Linyola i el camí de la Torre del Lluc a Campllong

Participants al “Creixem llegint”

tot implicant les famílies en 
el procés d’aprenentatge i 
educació dels fills. Durant 
les sessions, doncs, es donen 

pautes a les famílies sobre 
com afrontar malalties, 
la mort, la separació dels 
pares, entre d’altres.

 Els alumnes de l’Aula 
de Teatre de Balaguer 
interpretaran la seva pri-
mera obra ‘La màquina 
dels contes’ el proper 29 
de juny al Teatre Munici-
pal de Balaguer.
 Es tracta d’una peça 
escrita i dirigida per Ra-
fel Santapau, pseudònim 
del director de l’aula i 
de la Companyia de Co-

mèdies Crisi Perpètua, 
Rafel Molina, que ha fet 
“una obra a mida pels 
actors”.
 L’ o b r a  n a r r a  l e s 
aventures dels creadors 
d ’una màquina  que 
p o t  d o n a r  v i d a  a l s 
personatges dels contes, 
però, al contrari del que 
ens  pugui  semblar, 
aquests no resulten ser tal 
com ens els han explicat 
sempre. A més a més, 
pel mig també s’hi posa 
la NASA, disposada a tot 
per fer-se amb l’invent.
 E l s  i n t è r p r e t s 
d’aquesta obra, són nens 
i nenes entre 7 i 12 anys.

L’Aula de Teatre presentarà la 
seva primera obra “La
màquina dels contes”

Presentació de l’obra

L’Aula de Teatre està 
dirigida per Rafel
Molina, autor de 
l’obra, escrita per 
aquesta ocasió 
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 Els amants de la mú-
sica dels anys 80 tenen 
una cita a Balaguer el 
proper 20 de juliol.
 Un grup d’amics, 
treballadors i clients de 
l’antic pub Eclipse de 
Balaguer han organitzat 
una festa per rememorar 
aquella dècada, però 
sobretot l’ambient que 
es vivia en aquest mític 
local de la ciutat, ubicat 
a l’avinguda Pere III.
 El que va començar 
com una trobada d’amics, 
s ’ha anat  convert i t , 

Balaguer vol recordar els anys 
80, amb una festa dedicada a 
Eclipse Disco-bar

Presentació de la Festa

La Festa Eclipse es 
celebrarà el proper 
dissabte 20 de juliol 
al Passeig de l’Estació

Unió de Pagesos impulsa un curs
d’emprenedors per a joves aturats 

 El CEI Balaguer acull un 
nou curs d’emprenedoria 
dirigit, especialment, a joves 
aturats menors de 30 anys 
que vulguin incorporar-se al 
sector agrari o bé crear una 
empresa en el món rural. El 
curs, impulsat per Unió de 
Pagesos, ha arrancat aquesta 
setmana i s’allargarà fins el 
proper 10 de juliol.
 El programa del curs, de 
50 hores de durada, consta 
de tres mòduls: creació del 
pla d’empresa, habilitats 
directives i complements a 
l’empresa agrària. El curs  
té com a finalitat, facilitar la 
seva incorporació al sector 
agrícola. A Balaguer s’hi ha 
inscrit 15 joves.

Curs d’emprenedors

“El comerç de Balaguer regala cultura” 
nova campanya de l’ACB 2021
 L’Associació de Comer-
ciants de Balaguer, Bala-
guer Comercial  2021,  ha 
presentat la Campanya d’Es-
tiu que es portarà a terme 
enguany sota l’eslògan: “El 
comerç de Balaguer regala 
cultura”.
 La campanya va dirigida 
als cl ients continuant 
amb el mateix missatge  
de «Balaguer, Comerç de 
Proximitat» i consistirà 
en regalar entrades de la 
programació del Teatre 
Municipal.

Al curs hi participen un total de 15 joves aturats que 
volen incorporar-se al sector agrícola

Cartell de la campanya

gràcies a l’efecte viral 
de les xarxes socials, en 
un dels esdeveniments 
més esperats d’aquest 
est iu .  Tant  que e ls 
organitzadors ja compten 
amb la implicació de 
bona part dels locals 
d’oci  nocturn de la 
ciutat, que aquell dia 
tancaran i instal·laran 
una única  barra  a l 
Passeig de l’Estació per 
contribuir en aquesta 
festa homenatge al pub 
Eclipse.
 S e g o n s  e x p l i c a 
Josep Víctor, un dels 
promotors de la festa, 
la clau d’aquesta bona 
acollida que està tenint,  
rau en “el bon record 
que tothom guarda 
de l’Eclipse” i per això 
tothom si vol involucrar.
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Nova temporada de bany a les piscines 
de la comarca de la Noguera

Piscina del Secà de Balaguer

La majoria de les piscines de la comarca, enceten 
temporada aquest cap de setmana

Cubells
----------------------------------
 La població de Cubells 
disposa d’unes instal·lacions 
per bany de 1.000m2 aproxi-
madament, amb dos vasos 
de bany, un de gran i un més 
petit per als menuts. Tenen 
servei socorrista i de bar 
permanent. Les entrades i 
abonaments s’adquireixen a 
les mateixes piscines, entra-

 En aquestes dates, la 
majoria de les piscines de la 
comarca, obren la seva tem-
porada. L’any passat, alguns 
pobles de la comarca de la 
Noguera, van fer un carnet 
interpiscines, un abonament 
per 40 euros (pels majors de 
5 anys), on podies entrar a 
les piscines dels diferents 
pobles adherits. Els pobles 
amb carnet interpiscines de 
la Noguera, són Bellcaire,  

Bellmunt, Butsènit, Montgai, 
La Sentiu i Penelles. A més 
a més enguany s’han afe-
git els pobles de Térmens, 
Vallfogona de Balaguer i 
Les Ventoses (pertanyent al 
municipi de Preixens), que 
aquest any estrena piscina.
 Una bona iniciativa, que 
serveix per a que els banyis-
tes puguin conèixer i gaudir 
de les piscines de les pobla-
cions veïnes.

da infantil 2 e, adult 3 e, abo-
nament infantil 20 e i adult 
35 e. Possibilitat enguany 
de comprar una abonament 
quinzenal per 20 e i una 
entrada de dos dies per 5 e. 
Durant l’estiu es portaran a 
terme els cursets de natació 
dirigits a nens i nenes d’entre 
3 i 12 anys. Obren del 21 de 
juny al 15 de setembre, d’11 
a 20h.  tots els dies.

 Balaguer
----------------------------------
 Balaguer compta amb 
dos instal·lacions. En primer 
lloc la piscina coberta del 
poliesportiu, que disposa 
de dos vasos de bany, un de 
25x12,5 m i el segon en forma 
circular per als més petits. 
Aquesta piscina obre del 23 
de juny al 25 d’agost, tots els 
dies de la setmana de 12.15h 
a 20.00h, excepte els dis-
sabtes, diumenges i festius 
que obren a les 11.30h. Els 
dimarts obren també de 20.00 
a 01.00 h de la matinada.
 La segona piscina, la 
trobarem al barri del Secà, 
amb un gran zona verda i 
tres vasos de bany amb dife-
rents formes que permeten 
una millor distribució dels 
banyistes, a més una de les 
piscines disposa d’una zona 
amb sortidors d’aigua. La 
piscina està oberta del 23 de 
juny al 8 de setembre, tots els 
dies de la setmana de 12.15h 
a 20.00h, excepte els dissab-
tes, diumenges i festius que 
obren a les 11.30h. Els dijous 
obren també de 20.00 a 01.00 
h de la matinada.
 Les entrades i abona-
ments es poden adquirir en 
les mateixes piscines. Preu 
entrada, 3,10 e, abonament 
individual, 58,55 e, familiar 
doble (dos membres), 99,35 
e i familiar complert (tres 
membres o més), 141,30 e.
 Balaguer, ofereix la pos-
sibilitat de fer cursets de 
natació, per nadons (de 6 
mesos a 2 anys), infantils (a 
partir de 2 anys) i per adults. 
Consulteu horaris i preus a 
www.esports.balaguer.cat

 Vallfogona compta 
amb unes magnífiques 
instal·lacions pel bany i 
per prendre el sol. Amb 
4 vasos de bany, 1 de 
gran, 2 de tamany mig 
i una petita per a na-
dons. Aquest any han 
fet obres a la teulada de 
la terrassa del bar de les 
piscines.
 Tenen servei de so-
corrista i bar, i es fan 
diferents activitats cul-
turals, esportives i lú-
diques al recinte, les 
quals es poden consul-
tar al programa “Estiu 
al poble 2013”, al web 
www.vallfogona.net. Les 
piscines estaran obertes 
del 15 de juny al 10 de 
setembre, tots els dies 
de la setmana d’11h a les 
20h. El recinte compta 

amb una zona de jocs 
per la canalla i una pista 
poliesportiva.
 El preu de l’entrada 
és de 3,10 euros, l’abona-
ment 35,10 euros, pack 
10 entrades per 23,40 
euros. Hi ha descomptes 
per Carnet Jove, pels 
jubilats (que han d’estar 
empadronats al munici-
pi), i el descompte per 
famílies és a partir de 3 
o més carnets per famí-
lia, sempre i quan tots 
els membres constin 
empadronats al mateix 
domicili. Les entrades, 
abonament o carnets, es 
poden comprar a l’ajun-
tament o al mateix recin-
te.
 Aquest any també 
tenen carnet interpisci-
nes.

Vallfogona de Balaguer
----------------------------------------------------------------

Piscines de Vallfogona de Balaguer
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Bellcaire
----------------------------------
 Bellcaire compta amb 
unes instal· lacions de 
4.200m2, amb 4 vasos de 
bany. Tenen servei de bar. 
Enceten temporada el 22 de 
juny fins a l’11 de setembre, 
d’11 a 21h. Bellcaire, ofereix 
el carnet interpiscines.

Gerb
----------------------------------
 Les piscines de Gerb, 
estaran obertes enguany 
des del 22 de juny a l’11 de 
setembre, ambdós inclosos, 
i l’horari de bany serà de 
les 11 del mati a les 9 del 
vespre. Disposen d’unes 
instal·lacions de més de 
1.500m2 dedicades a les pis-
cines d’estiu, amb 2 vasos de 
bany, un de gran per als que 
ja saben nedar, i l’altre de 
petit per a nens. Tenen servei 
de bar durant l’època estival 
i socorrista. Les entrades 
a les piscines es treuen en 
el mateix recinte, excepte 
els abonaments que s’han 
d’adquirir a les dependèn-
cies municipals, en horari 
d’oficina de 10 a 14 h.

Piscines municipals de Cubells

Térmens
----------------------------------
 La població de Térmens 
disposa de 2.500m2 d’instal·-
lacions, obertes del 15 de 
juny a l’11 de setembre. 
L’horari d’obertura, és de 
tots els dies de les 11:30h a 
les 20:30 hores, amb servei 
de bar i socorrista. Térmens 
té carnet interpiscines.

Castelló de Farfanya
----------------------------------
 Castelló de Farfanya 
va remodelar l’any passat 
les seves piscines, implan-
tant un nou tractament 
d’aigües, amb un sistema 
d’electròlisi salina, enlloc 

d’afegir clor directament a 
l’aigua. Disposa de 2.000m2 
d’instal·lacions dedicades 
a les piscines, amb 2 vasos 
de bany, un olímpic i una 
mitjana. Tenen servei de 
bar i les entrades i abona-
ments es poden adquirir en 
el mateix recinte, al bar. Les 
entrades per a nens de 4 a 
7 anys, el preu és d’1,50 e, 
pels majors de 7 anys és de 
3 e. Els abonaments de 4 a 7 
anys és de 18 e, i per als de 
més de 7 anys 30 e. Durant 
l’estiu realitzen cursets de 
natació per a nens i adults. 
Les piscines romandran 
obertes del 22 de juny a l’1 
de setembre, tots els dies 
de la setmana de 12 a 20 
hores.

Montgai i Butsènit
----------------------------------
 Montgai  i  Butsènit 
compten amb instal·lacions 
amb dos vasos de bany 
cadascuna. Obren del 22 
de juny al 9 de setembre, 
de les 12h a les 20h. El preu 
de l’entrada és de 4 e per 
dia i també compten amb 
el carnet interpiscines. Du-
rant l’estiu es fan cursets i 
activitats, però encara estan 
per concretar.

Piscines municipals de Castelló

 Més de 2.000m2 d’ex-
tensió per a zona de bany 
i sol, compta amb dos 
vasos. Servei de bar. Les 
entrades i abonaments 

Algerri
----------------------------------------------------------------

 Àger compta amb 
una piscina per a adults 
i una per a nens. Obertes 
del 22 de juny a l’11 de 
setembre. L’horari és 

Àger 
----------------------------------------------------------------

 Camarasa té uns 
1.000m2 d’instal·lacions, 
amb dos vasos de bany, 
un de gran i un de pe-
tit, gespa als revoltants. 
Obren del 22 de juny al 8 

Camarasa 
----------------------------------------------------------------

s’adquireixen a les matei-
xes piscines. Romandran 
obertes del 24 de juny a 
l’11 de setembre, i l’horari 
és d’11 a 20 h.

de setembre, de les 11:00h 
a les 20h. Les piscines ofe-
reixen servei de socorrista 
i bar. Durant l’estiu es fan 
cursets de natació i clas-
ses d’aquagym.

de 11.00 a 20.00 h. Hi ha 
servei de bar i socorrista. 
Disponibles abonaments 
mensuals, de temporada 
i familiars.

Piscines municipals de Gerb
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La Sentiu de Sió  
----------------------------------
 Les instal·lacions de 
la Sentiu de Sió compten 
amb més de 200m2 de bany 
i solàrium, amb una àmplia 
zona de gespa, i amb dos va-
sos de bany, un rectangular  
amb fossa per a grans i una 
altra irregular per a petits. 
Disposen de dos socorristes 
i servei de bar. Durant l’estiu 
es faran cursets de natació, 
i durant el mes de juliol hi 
haurà l’esplai per a nens 
i nens d’entre 3 i 10 anys. 
Les piscines romandran 
obertes del 22 de juny a l’11 
de setembre, tots els dies de 
12:00h a 20:00h, excepte dis-
sabtes, diumenges i festius 
que serà fins a les 21:00h. 
Les entrades i abonaments 
es poden adquirir al mateix 
recinte o bé a l’Ajuntament. 
El preu d’entrada general és 
de 3 euros per majors de 5 
anys. Els abonaments són 
35 euros als majors de 5 
anys i 25 euros per a famíli-
es nombroses amb fills de 
5 a 18 anys. L’abonament 
a majors de 65 anys és de 
25 euros. La  Sentiu també 

Piscines municipals d’Os de Balaguer

té el carnet interpiscines 
vàlid per altres pobles de la 
comarca.

Os de Balaguer  
----------------------------------
 Les piscines municipals 
d’Os de Balaguer disposen 
d’unes grans instal·lacions, 
amb 4.600m2 de zona de 
bany i sol, amb quatre vasos 
de bany, dos de grans, un 
mitjà i un de petit. Disposa 
de més de 1.500 metres de 
gespa. Socorrista i diferents 

cursets de natació durant 
tot l’estiu. El complex, ofe-
reix servei de bar i terrassa, 
i una gran zona dedicada 
a jocs infantils, així com 
un ampli aparcament. Les 
piscines d’Os obren del 22 
de juny al 8 de setembre, 
d’11:00h a 21:00h, ampli-
ant una hora més l’horari. 
Ofereixen la possibilitat 
de comprar abonaments 
: els nens entre 4 i 8 anys 
i els jubilats que estiguin 
empadronats 26 e i si no 
ho estan 30 e. Els majors 
de 9 anys empadronats 36 
e i els que no ho estan 42 
e. També fan descomptes 
als abonaments a famílies 
nombroses, monoparentals 
i els que tenen Carnet Jove 
(25%) i per famílies que 
tinguin abonament a partir 
de 4 membres (15%). El preu 
de l’entrada és pels nens 
de 4 a 8 anys i jubilats de 
2,5 e. A partir de 9 anys el 
preu de l’entrada és de 3,5 
e de dilluns a divendres i 4 
e dissabtes i diumenges. 
Els infants de 0 a 3 anys, no 
paguen.Piscines municipals de la Sentiu

 A Vilanova de la Sal, 
hi ha una piscina de sal, 
envoltada per una zona 
de gespa. L’obertura de 
la piscina serà del 24 de 
juny fins a l’11 de setem-

Vilanova de la Sal
----------------------------------------------------------------

 Tartareu estrena 
aquest any piscina mu-
nicipal. La seva piscina 
també és de sal i té una 
zona de gespa. La tem-
porada s’inaugurarà el 
24 de juny i es tancarà a 

Tartareu
----------------------------------------------------------------

 Les instal·lacions de 
la piscina de Santa Linya 
ens ofereixen la piscina i 
també una zona de ges-
pa. El període d’obertura 
és del 24 de juny a l’11 de 

Santa Linya  
----------------------------------------------------------------

bre, i l’horari és de 12 a 
20 h. Tenen servei de bar 
i vigilància. El preu de 
l’entrada és de 3 e per 
persona i l’abonament de 
temporada costa 35 e.

l’11 de setembre. L’horari 
de la piscina és de 12 
a 20 h. Amb servei de 
vigilant i bar. El preu de 
l’entrada general és de 
3 e i l’abonament de 
temporada 35 e.

setembre. Els horaris de 
la piscina  són de 12 a 20 
h de dilluns a diumenge. 
Servei de vigilant i bar. 
Preu de l’abonament 35 
e i l’entrada 3 e.
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Montsec Turístic redactarà el Pla
d’Acció Turística Starlight aquest 2013

 La Comissió de Segui-
ment del Montsec i l’As-
sociació Montsec Turís-
tic tindran redactat el Pla 
d’Acció de la Destinació 
Turística Starlight (DTS) a 
finals d’aquest any i s’exe-
cutarà en els tres propers, 
just abans de les noves 
auditories a què s’haurà de 
sotmetre el Montsec per 
seguir gaudint de la Certi-
ficació Starlight. Així es va 
fer públic  en el transcurs de 
la jornada «Montsec, Des-
tinació Turística i Reserva 
Starlight: una oportunitat», 
que han organitzat al Con-
sell Comarcal de la Noguera 
com a tret de l’elaboració 
del pla d’acció, adreçada a 
administracions, entitats i 
emprenedors turístics de 
la zona d’influència de la 
serralada.

COU

Així ho van manifestar en el decurs de la jornada 
“Montsec, destinació turística i reserva Starlight” 
celebrada el passat dia 17 al Consell Comarcal

 Els llocs Starlight no 
només han d’acreditar la 
qualitat del seu cel i els mit-
jans per garantir-ne la seva 
protecció, sinó també les 
adequades infraestructures 
i activitats relacionades amb 
l’oferta turística (principal-
ment pel que fa allotjament i 
interpretació astronòmica) i 
la seva integració amb la na-
tura i el patrimoni associats 
que els dóna sentit.

 Per la seva banda, el 
Pla de Desenvolupament 
Turístic «Montsec 2020» ja 
preveu diverses actuacions. 
Així, per exemple, proposa 
condicionar l’accés al Con-
gost de Mont-rebei i ampliar 
l’àrea d’aparcament nord 
que permeti l’arribada d’au-
tocars, així com crear noves 
rutes de senderisme i BTT 
aprofitant la  nova passarel-
la.

Presentació “Montsec, Destinació Turística i Reserva Starlight”
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 El Centre d’Estudis 
del Patrimoni Arqueolò-
gic de la Prehistòria de 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona, ha reiniciat 
els treballs d’excavació a 
l’Abric Pizarro (Vilama-
jor, Àger), un jaciment 
arqueològic clau per al 
coneixement del compor-
tament de grups humans 
Neandertals, que van 
viure en aquesta zona.
 Aquests treballs de 
camp formen part d’un 
projecte més ampli l’ob-

La Universitat Autònoma de 
Barcelona reprèn les
excavacions del abric Pizarro

Abric Pizarro

És un jaciment
arqueològic clau per 
conèixer el
comportament dels 
Neandertals

L’Espai Orígens acull el I Seminari
Arqueològic de Ponent del món ibèric

 Unes 40 persones van 
participar en el I Seminari 
Arqueològic de Ponent, 
titulat «Entre romans i ibers. 
Novetats de l’Arqueologia 
dels segles II-I ANE a les 
Terres de Lleida», a l’Espai 
Orígens de Camarasa. 
 Durant tot el dia experts 
en aquest tema de les 
comarques lleidatanes van 
explicar i van debatre sobre 
aquesta època clau per 
entendre la romanització de 
les terres de l’interior. Les 
ponències han donat una visió 
del coneixement arqueològic 
i històric d’aquests darrers 
segles abans de Crist des del 
Pallars Jussà fins a l’Urgell.Seminari Arqueològic

El Monestir de les Avellanes acollirà les 
IV Jornades d’Història, el 4 i 5 de juliol
 Els dies 4 i 5 de juliol de 
2013 tindran lloc les IV Jor-
nades d’Història. Les sales 
per a convencions del mo-
nestir acolliran a especialis-
tes procedents de diverses 
universitats d’Europa per 
analitzar les relacions entre 
els monestirs europeus i el 
seu entorn durant l’Edat 
Mitjana. Una oportunitat 
per posar en comú diferents 
enfocaments, des de l’art, 
l’arqueologia, la història i 
la teologia.

Al Seminari realitzat a Camarasa hi van participar 
una quarantena d’especialistes d’aquesta època

Monestir de les Avellanes

jectiu del qual és conèi-
xer els primers pobladors 
del Prepirineu oriental, a 
través de les restes troba-
des.
 Va  s e r  d i n s  d e l 
projecte de prospeccions 
arqueològiques que du a 
terme el CEPAP-UAB des 
de l’any 2006 que va tenir 
lloc el descobriment del 
jaciment arqueòlogic de 
l‘Abric Pizarro.
 La seva ubicació, en 
la zona compresa entre la 
Depressió de l’Ebre i els 
Prepirineus meridionals, 
fa que es posicioni en un 
punt d’alta connectivitat 
entre valls secundàries 
amb connexions directes 
a les vies hidrogràfiques 
principals, la Noguera 
Pallaresa i la Noguera 
Ribagorçana.
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 Es compleixen justa-
ment 75 anys de la batalla 
del Segre, en el marc de 
la Guerra Civil, una opera-
ció de l’exèrcit republicà 
per intentar recuperar els 
caps de pont del front del 
Segre-Noguera Pallaresa 
(Seròs, Balaguer, Baronia 
de Sant Oïsme i Tremp).
 El general republicà 
Vicente Rojo va ordenar 
l’inici de l’ofensiva el dia 
22 de maig de 1938. La 
qual es va  allargar fins 
el 29 de maig, quan el 
comandament republicà 

Alumnes de l’Institut Ciutat 
de Balaguer reviuen la
batalla del Merengue

El Merengue

El passat mes de 
maig va fer 75 anys 
d’aquesta batalla 
durant la Guerra Civil 
Espanyola

La Càtedra d’Estudis Medievals sobre les 
formes de convivència a l’Edat Mitjana

 El dia 4 de juny es va 
fer la presentació de la 
18a edició de la Càtedra 
d’Estudis Medievals del 
Comtat d’Urgell. 
 Flocel Sabaté, professor i 
catedràtic de la UdL, i Maite 
Pedrol, directora de l’Arxiu   
van coincidir a destacar la 
consolidació del prestigi del 
curs tant en l’àmbit nacional 
com en l’internacional. 
 Enguany es tractarà el 
tema «Formes de convivència 
a la baixa edat mitjana. A 
600 anys de la fi del Comtat 
d’Urgell», per investigar 
sobre com s’encaixaven 
els diferents grups socials, 
culturals i polítics.Presentació de la Càtedra

Veïns de la Noguera van visitar el
Museu Plandolif d’Ordino a Andorra
 El passat dimecres 5 de 
juny els veïns dels pobles 
de Tartareu, Les Avellanes, 
Santa Linya, Os de Balaguer 
i Balaguer realitzaren un 
viatge cultural a Andorra 
per conèixer el territori, amb 
visites guiades al museu 
Plandolif a Ordino i al San-
tuari de Meritxell. 
 A més a més, els partici-
pants a la sortida pogueren 
contemplar les muntanyes 
andorranes, un dia aprofitat 
per descobrir el país veí.

Especialistes de tot el món es reuniran a Balaguer 
per tal de debatre sobre aquest tema

Sortida a Andorra

va fer el darrer intent 
i  va  des is t i r  sense 
haver aconseguit cap 
dels seus objectius. 
L’Estat Major Central de 
l’exèrcit republicà, que ja 
començava a planificar la 
batalla de l’Ebre, no volia 
perdre més tropes en una 
campanya que donava 
per perduda.
 Per tal de recordar  
aquells fets, el dia 5 de 
juny els alumnes de 
4t. d’ESO de l’Institut 
Ciutat de Balaguer van 
realitzar una activitat als 
escenaris de la batalla del 
Merengue tot aprofitant 
la musealització d’aquest 
espai. L’activitat ha estat 
portada a terme pels 
professors del Camp 
d’Aprenentatge de la 
Noguera. 
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12 touroperadors internacionals
experimenten el turisme del Montsec

 L’Agència Catalana de 
Turisme ha organitzat el 
Buy Catalunya 2013, que es 
fa a la Seu d’Urgell, i que és 
considerat el workshop més 
important del sector turístic 
a Catalunya.
 El Consell Comarcal de la 
Noguera ha col·laborat en el 
famtrip organitzat al Montsec, 
durant el qual 12 majoristes 
de viatges especialitzats en 
turisme actiu i de natura 
procedents del Canadà, 
Polònia, Brasil, Àustria, 
Finlàndia, França, Regne 
Unit, Bèlgica i Espanya, han 
pogut experimentar diverses 
activitats de turisme actiu i 
astronomia al Montsec.Touroperadors internacionals al Montsec

Alumnes del Vedruna de 1r de Batxillerat 
en el projecte Aprenentatge i Servei
 El passat dijous, dia 6,  va 
finalitzar el primer any del 
Projecte d’Aprenentatge i 
Servei que han portat a terme 
els alumnes de primer de bat-
xillerat de l’Escola Vedruna 
Balaguer. Durant set mesos, 
l’alumnat d’aquest nivell edu-
catiu s’ha repartit entre els 
següents centres de la ciutat: 
l’Escola l’Estel, el Taller Ocu-
pacional de l’Escola l’Estel, 
la residència d’avis Comtes 
d’Urgell i l’apadrinament 
lector, amb els nens de pri-
mer d’educació primària de 
la pròpia escola, per realitzar 
un seguit de tasques adapta-
des a les edats i capacitats 
respectives. 

Van practicar diferents activitats i van poder tastar 
diferents productes gastronòmics del territori

Alumnes de Vedruna

 Unes activitats i dinàmi-
ques que van des del reforç 
de la lectura,  a la introducció 
i a l’ús de les noves tecnologi-

es a diversos col·lectius, com 
també altres de més lúdiques 
per enfortir les relacions so-
cials.

 El proper divendres 
28 de juny és el dia 
escollit per iniciar el 
Correbars 2013. A partir 
de les 20.45 hores del 
vespre es donarà el 
tret de sortida des de 
la Plaça Mercadal al 
ritme de la ‘Xaranga Va 
i Ve’. El passacarrers 
acabarà al Pub Zeppelin. 
Com que els colors de 

l ’escut  de Balaguer 
són el groc i el negre, 
l ’associació proposa 
q u e  e l s  a s s i s t e n t s 
vinguin amb samarretes 
d’aquests colors i el grup 
més nombrós, vestit per 
l ’ocasió s’endurà un 
pernil.
 A més a més, el 3r 
Concurs de Tapes arriba 
a Balaguer i s’hi quedarà 
des del 29 de juny fins 
l’11 de juliol a un preu 
que farà història, 2,5 e 
la tapa + un quinto. Són 
23 bars i restaurants que 
competiran per tenir la 
millor tapa de la capital 
de la Noguera.

Arriba la tercera edició del 
Correbars i el concurs de tapes 
a partir del 28 de juny

Tapa del Coorrebars 2012

23 bars de Balaguer 
participen al concurs 
de tapes d’enguany 
del 29 de juny a l’11 
de juliol
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La Mesa de Salut Jove de la Noguera 
presenta el Catàleg de Serveis

Catalèg de serveis de Salut

 La Mesa de Salut Jove 
de la Noguera ha presentat 
el Catàleg de serveis i pro-
grames en promoció de la 
salut de la comarca de la 
Noguera.
 Aquesta publicació vol 
ser una eina útil, dinàmica i 
àgil, que doni resposta a les 
necessitats i als problemes 
de salut que s’han detectat 
entre la joventut de la 
comarca de la Noguera, i és 
fruit del treball coordinat de 
professionals dels diferents 
àmbits que integren la 
Mesa de Salut Jove: l’Àrea 
de Joventut del Consell i 
l’Oficina Jove,  els centres 
de salut de Balaguer, Artesa 
i Ponts, les comissaries de 
Mossos, el Servei Educatiu 
de la Noguera, l’Ajuntament 
de Balaguer, l’Associació 
Antisida Lleida i Creu Roja.

La mesa de Salut la integren el Consell Comarcal, 
l’Ajuntament de Balaguer, Creu Roja, Mossos, Àrees 
de Salut, Servei Educatiu i Associació Antisida

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

Indesinenter
Ulleres

Ves per on es veuen cares, on llueixen les ulleres
molt més que les faccions d’elles, amb això 
de les grandàries que les lents han de tenir 
perquè siguin ben modernes. Hem seguit 
des de molt lluny que en el rostre les ulleres
s’hi podien exhibir, cuidant però no es mengessin
de la cara tan bocí, doncs obviar les boniqueses
sobretot en femení, és perdre protagonisme
qui de fet l’ha de tenir. Ai! les modes falagueres,
embellint la novetat, icona i camí del món,
un cert aire misteriós, la tendresa més intensa, 
la força d’un rostre dur, la mirada aquella única, 
on del llast de ser efímers, reneix el seu existir. 
Vet aquí. Tot just surten coses noves,  
maldem per aconseguir-les, una mica com tothom,
sobretot els que la bitllen, que és com dir 
que són ben pocs, descontant els que somien.
Hom és mira les més grans, però les porta petites.
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Joan Roca, serà l’entrenador del Club 
Futbol Balaguer a Primera Catalana

 El Club de Futbol Ba-
laguer va presentar la 
passada setmana  al nou 
entrenador que portarà a 
l’equip per Primera Catala-
na després d’haver perdut 
enguany la categoria. 
 Joan Roca i Caselles, 
nascut a Ivars d’Urgell i 
llicenciat en INEFC exerceix 
com a professor d’Educació 
F ís ica  a  l ’Espluga de 
Francolí i reconeix que el 
seu bagatge futbolístic 
ha estat sempre amb el 
futbol  base, dirigint durant 
3 anys al juvenil de la Unió 
Esportiva Lleida i l’any 
passat al juvenil del CF 
Mollerussa.Presentació de Joan Roca

Compsaonline guanya la final de la 45 
edició de les 24 Hores de Bàsquet
BÀSQUET>> Els passats 
15 i 16 de juny va tenir lloc la 
45ena edició de les 24 hores 
de bàsquet a Balaguer, on van 
participar un total de setze 
equips escolars, deu sèniors 
i tres equips femenins.
 La competició, va comen-
çar el dissabte al matí amb 
els partits del més petits, on 
tots els col·legis i instituts 
del municipi de Balaguer van 
gaudir de la jornada. Entrada 
la tarda, hi va haver els partits 
dels equips veterans del club 
i durant el vespre i fins a altes 
hores de la nit, es va realitzar 
la competició sèniors i el 
triangular femení.
 El diumenge al matí, es 

FUTBOL>> El jove entrenador, llicenciat en INEFC, 
ha entrenat al Juvenil del Lleida i del Mollerussa

Un moment de la final de les 24 hores

van realitzar la fase final de 
la competició, on van dispu-
tar-se les semifinals i la final, 
la qual va disputar-la l’equip 

de “Compsaonline” contra 
“Los Piedras”. Compsaonline, 
van ser els guanyadors de la 
45ena edició de les 24 hores.

 Aquest cap de set-
mana es disputaran les 
24 Hores de Futbol Sala 
amb la participació de 16 
equips que es dividiran 
per sorteig en quatre 
grups de quatre equips 
que disputaran un lligue-
ta una volta, de mane-
ra que cada equip juga 
un mínim de 3 partits. 
El primer classificat de 

cada grup passarà a les 
semifinals.
 Aquesta lligueta tin-
drà lloc als pavellons 
d’Inpacsa i al Poliespor-
tiu.
 La competició en 
aquesta fase de grups 
tindrà lloc durant la tar-
da-nit del dissabte 22 de 
juny i les semifinals, la 
final i l’entrega de trofeus 
el diumenge 23 al Polies-
portiu.
 El dissabte la compe-
tició s’iniciarà a les 6 de 
la tarda fins a les  les 6 de 
la matinada i el diumen-
ge les semifinals i final de 
16 a 20 hores.

16 equips participaran a les 
24 Hores de Futbol Sala els 
dies 22 i 23 de juny

24 Hores de Futbol Sala

FUTBOL SALA>> Els 
partits es disputaran 
als pavellons del poli i 
d’Inpacsa els dies 22 i 
23 de juny
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Carme Millán està fent una temporada 
excel·lent en curses de montanya

 En els primers cinc me-
sos de la temporada, l’atleta 
balaguerina Carme Millán 
està aconseguint uns grans 
resultats en totes les proves 
en que participa.
 Va ser primera en la 
cursa de muntanya de Torà; 
segona en el trail del Mon-
troig, quarta en la cursa 
de muntanya de Sanahuja 
i quarta en el campionat 
d’Espanya celebrat a Bar-
ruera; primera en la vertical 
de Mirapallars al Montsec i 
tercera a la vertical d’Orga-
nyà. Recentment ha iniciat 
el Campionat d’Andorra on 
ha vençut en les darreres 4 
edicions.Carme Millán

Gemma Lladonosa i Vinyet Solans pugen 
al podi dels Tops Catalans de Tennis Taula
TENNIS TAULA>> En la  
celebració dels Tops Catalans 
de totes les categories d’edat, 
una competició que reuneix 
als 8 millors jugadors de 
Catalunya de cada categoria. 
Per part del Balaguer hi van 
prendre part 3 jugadors, Gem-
ma Lladonosa i Vinyet Solans 
en benjamí femení i Pol Cal-
deró en aleví masculí.
 E l s  r e s u l t a t s  m é s 
destacables van ser els de 
les noies, ja que Gemma 
Lladonosa es va proclamar 
sots-campiona amb 5 victòries 
i 2 ajustades derrotes, una 
d’elles per 2-3 amb la que 
es proclamaria campiona, 
Jana Riera, del Tramuntana 

ATLETISME>> El passat 15 de juny va iniciar el 
campionat de curses de muntanya a Andorra

Gemma Lladonosa i Vinyet Solans

 El passat 7 de juny, 
es va celebrar la 19ena 
edició de la festa de la 
Federació  d’Entitats Ex-
cursionistes de Catalu-
nya, amb l’objectiu de 
reconèixer els millors 
esportistes i alpinistes 
del 2012. En l’entrega de 
premis, hi va haver una 
menció especial a Lluís 
Garrofé (del CE Lleida)pel 
seu exemple de perseve-
rança i constància havent 
completat els “3.000 dels 
Pirineus” a l’edat de 80 
anys.
 D’altra banda, el pas-

Lluís Garrofé va rebre
l’homenatge de la Federació 
d’Entitats Excursionistes

Menció especial de la FEEC a Lluís Garrofé

EXCURSIONISME>> 
Lluís Garrofé va fer la 
travessa del Montsec 
passant per les noves 
passarel·les 

sat dissabte 1 de juny, 
l’Esplai Gaspar de Portolà 
de Balaguer i el Grup Peü-
lles van fer el camí històric 
del gran recorregut GR-1 
des del Montsec d’Ares 
al Montsec de l’Estall per 
estrenar el nou pas del 
Congost de Mont-rebei. 
Guiats, com sempre, per 
Lluís Garrofé, el grup va 
començar la seva marxa 
a l’ermita de la Pertusa 
fins a la de Santa Quitèria 
a Montfalcó, i de tornada 
fins al congost.   
 L’objectiu era fer el 
recorregut per la nova via 
inaugurada el 16 de maig, 
tot creuant el pont penjat 
i les dues passarel·les de 
fusta adossades a la paret 
de roca que suposen un 
desnivell de 33 metres en 
vertical la primera i de 50 
metres la segona.

de Figueres. Per altra banda, 
la jugadora Vinyet Solans es 
va fer també amb un podi 
a la mateixa categoria, en 

aconseguir la quarta posició, 
amb 4 victòries i 3 derrotes en 
els Tops Catalans de Tennis 
Taula de la seva categoria.
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90 participants a la 1ª Caminada les 
Peülles pel municipi de les Avellanes

 Èxit de participants de 
la 1a caminada les Peülles 
54, que es va celebrar el 
diumenge 19 de maig i  que 
va recórrer  diferents indrets 
dels  Pobles del Municipi 
(Les Avellanes, Vilanova de 
la Sal, Santalinya i Tarta-
reu). L’Oriol Vila va ser el pri-
mer dels 90 participants  en 
completar el recorregut dels 
54,400 km,  amb un temps 
de 5 hores i 44 minuts. 
 D e s  d e l  C e n t r e 
Excursionista Les Peülles 
volen agrair la col·laboració 
de tots els voluntaris que els 
van ajudar a que la prova es 
pogués realitzar i sigues tot 
un èxit.Caminada Les Peülles

El CEN Balaguer celebra el seu trofeu a 
la piscina Municipal de Balaguer
NATACIÓ>> Molt bons 
resultats del Club Esportiu 
Natació Balaguer en el 
Fons i estils aleví i trofeu 
Club Esportiu Natació Ba-
laguer disputat el passat 
cap de setmana a la piscina 
municipal de Balaguer.
 Primer cal destacar 
el rècord estatal de 13 
anys que ha aconseguit 
el nedador Ferran Julià 
del CN Cervera en els 400 
lliures amb un temps de 
4:11.00.
 Com a  resultats més 
destacats dels nedadors del 
CEN Balaguer tenim que van  
aconseguir mínimes per al 
català en Nil Profitós, Pere 
Barbosa, l’Arnau Gràcia, 

SENDERISME>> Oriol Vila va ser el primer en re-
córrer els 54,400 km en un temps de 5 h i 44 minuts

Nedadors balaguerins

en Roger Sanahuja, Marcel 
Porta i l’Ismael Profitós. 
Destaquem també a l’Albert 
Miro en els 50 lliures. En 
categoria femenina  també 

van aconseguir mínimes  la  
Núria Ortiz , l’Emma Garcia 
i la Jèssica Però. També es 
van aconseguir records del 
club.

FUTBOL>> El preben-
jamí A del CF Balaguer 
es va proclamar el passat 
diumenge, campió de 
la GARRIGUES CUP, un 
dels tornejos més atrac-
tius en aquesta categoria 
que s’organitzen de la 
demarcació de Lleida, 
organitzant-se ininter-
rompudament des de 
l’any 1995.
 Els jugadors bala 
guerins dir igi ts  per 
l’entrenador Abraham 
Aranda van fer un torneig 
molt complert i seriós, 
comptant amb victòries 
tots els partits que van 
disputar. 
 A la fase prèvia van 

eliminar al Valls (4-1), 
al Mollerussa (4-1), al 
Tàrrega (3-1) i al River 
Monzón (3-0). 
 A la fase final, va 
enfrontar-se a quarts de 
final contra el Reus (2-1), 
a semifinals contra el 
Balàfia (3-0) i a la final 
contra el Mig Segrià. 
 A més de ser els 
millors com a equip, dos 
jugadors del CF Balaguer 
van guanyar premis 
individuals. 
 Quim Carricondo, 
al màxim golejador del 
torneig i Genís Angerri 
com a jugador de l’equip 
ideal de la Garrigues 
Cup.

El prebenjamí A del Club
Futbol Balaguer guanya la 
Garrigues Cup

Quim Carricondo i Genís Angerrí
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 Malgrat els anys que 
un no pot amagar, no creia 
poder veure molts dels es-
pectacles que cada dia ens 
ofereix la classe dirigent. I 
davant de tanta porqueria, 
de tanta falsedat, de tanta 
mentida encara pretenen 
que els donem més cre-
dibilitat. De segur, que 
només la faran servir per 
enriquir-se ells i els seus 
satèl·lits.
 A qualsevol nivell po-
lític, veiem uns sous bru-
tals que són una ofensa 
per un treballador normal 
que justament pot arribar 
a final de mes. A qualse-
vol nivell, podem veure 
com es disposa dels nos-
tres diners en crear llocs 

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.

De nou i vell
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Després de dos anys de 
responsabilitat de govern 
de CIU a la nostra ciutat,  
després de les grans pro-
meses de canvi d’estil de 
governar i  pregonar una 
millor  gestió amb con-
sens i participació de tots 
els grups polítics, que s’ha 
aconseguit?
 En primer lloc ens pre-
guntem, que en pensen 
ara tots aquells ciutadans 
que fen bon ús per a eme-
tre el seu vot es van creure 
que amb el canvi es faria 
realitat un nou estil de go-
vern i la nostra ciutat amb 
una nova gestió seria viva, 
dinàmica i més emprene-
dora? Poden dir que a la 
ciutat es veuen canvis? 
Han tingut l’oportunitat 
de mantenir algun con-

Canvi/versus pressupost
Grup Municipal Socialista de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

tacte amb el Sr, Roigé? És 
dialogant? Saben quin es-
til i formes de fer utilitza? 
D’ençà que ha arribat a 
l’Ajuntament ha depreciat 
a treballadors i funciona-
ris, ha tingut la necessitat 
de contractar personal pel 
seu propi servei i des de la 
seva arribada no ha parat 
d’amenaçar en acomiadar 
personal, com si això fos 
l’única cosa per a resoldre 
els problemes de la ciutat.
Des del primer dia el Sr. 
Roigé, -que ve de l’em-
presa privada- desconeix 
què és l’administració i en 
comptes de voler apren-
dre, consultar i/o dialogar 
amb la resta de grups i 
persones, encara es pensa 
que ell no està sotmès a 
cap normativa i continua 

de treball que no hi ha cap 
necessitat, i en un petit 
encís, es pot arribar a dub-
tar de les capacitats dels 
afortunats. Per això si, 
s’ha d’acoblar amb el seu 
“quefe” i benefactor, i fer-li 
el gara-gara que el vol. Si 
en la nostra petitesa ob-
servem sense fer massa 
soroll, podem veure com 
s’envolten (els que ma-
nen), d’uns col·laboradors 
amb una gran capacitat 
per només aplaudir, no 
per donar un consell més 
encertat.
 Davant de les circums-
tàncies actuals, s’ha d’arri-
bar a pactes que són molt 
difícils, doncs n’hi ha que 
volen imposar dogmes i no 

escolten cap altra opinió. 
D’aquest orgull n’ha sortit 
el que avui masteguem i 
no podem engolir. Tots els 
que han demanat una ma-
joria han tingut el mateix 
final, sigui l’Ajuntament 
que sigui a la Generalitat.
 Jo penso que molts 
dels “quadres” que se’ns 
ofereixen es part d’una 
mala obra teatral, per 
distreure al poble. També 
penso que no hi ha situa-
cions del tot noves. Avui 
qualsevol pot llegir llibres 
d’Història ben aplomats i 
autèntics, on podrem veu-
re amb claredat que sem-
pre que Espanya ha viscut 
una crisis, a Catalunya se 
li han inflat les venes i ha 
tingut el corresponen Moi-
sés, amb el consolador re-
fugi de la fe. En resum, no 
passarà res. També podria 
ser - he de confessar-ho - 

que el meu pensament si-
gui només el fruit del meu 
desig.
 Sempre he dit que som 
el país més ric del món. 
Darrerament he llegit a 
un autor dit Raymond 
Carr, en el seu llibre “Es-
paña 1808-1975”. Aquest 
historiador prou recone-
gut mundialment pel seu 
just equilibri al jutjar fets 
i persones, ha fet un llibre 
senzill d’entendre per tot 
aquell lector no especialit-
zat, però sense deixar de 
ser un llibre de consulta 
per aquella persona inte-
ressada en un cas concret. 
Després de llegir-lo he tret 
dos conclusions, una de 
nova; el segle XIX, valia la 
pena que no hagués exis-
tit per España (cosa im-
possible com tots sabem). 
I la conclusió vella, és la 
que us acabo de repetir 

una vegada més. Ha estat 
ratificada. Doncs des de la 
tornada de Fernando VII El 
Deseado, fins al dia d’avui 
entre polítics, generala-
des i borbonades, han ro-
bat més del que han pogut 
sense cap vergonya i sen-
se aparèixer mai els diners 
robats. Clar que han hagut 
en tota aquesta vulgaritat 
tan espessa persones de 
vàlua i honestes, però han 
quedat esclafades pel pes 
del mantell de corrupció i 
d’interessos partidistes.
 Podeu canviar adjec-
tius per noms i veureu 
que res de nou hi ha sota 
aquest sol ja estiuenc. I 
nosaltres anem pagant i 
vivint millor que cap altre 
país d’aquesta Europa de 
fenicis.

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

volent fer el que ell creu  
imposant la seva voluntat.
 Ja portem dos anys de 
legislatura i encara ara, 
totes les declaracions que 
fa el Sr. Roigé referent a la 
greu situació municipal bé 
sigui en els espai de troba-
da amb els diferents grups 
polítics (ple, comissió in-
formativa... ) o als mitjans 
de comunicació, tots els 
problemes són originaris 
de l’equip anterior. És a 
dir, primer l’excusa era 
que ell no havia pogut fer 
el pressupost, després que 
els demés partits no li van 
donar prou suport  i ara no 
hi ha manera que ofereixi 
diàleg, presenti propostes 
ni demani col·laboració. 
I ell, no hi té res a veure? 
La manca d’apropament 
als diferents grups, des-
confiança i sobretot la 
quantitat de mentides i 
informacions ambigües 
i mal donades que cons-
tantment fa esquitxant 

només al govern anterior, 
hi pot tenir alguna cosa a 
veure en no tenir encara el 
pressupost d’aquest any?
 Com es pot ser tant cí-
nic i negatori de la realitat, 
dient primer que volia des-
patxar treballadors i que 
al final no ho ha fet? I en 
canvi sabem que ja n’hi ha 
5 d’acomiadats? On és la 
famosa auditoria (pagada 
per fons públic i ús parti-
cular) que va encarregar 
només arribar a l’Ajunta-
ment, qui l’ha vist? Ens 
omplim la boca parlant 
de transparència i  no la 
vol ensenyar? Perquè?
 De les diferents reu-
nions que ha mantingut 
amb treballadors, saben 
com negocia el Sr. Roigé? 
sol i amb actitud amena-
çadora dient que hi ha 
molta gent disponible per 
a un lloc de treball. No 
admet canvis en les pro-
postes que li presenten i 
quan se li demana expli-

cacions, ell i el seu equip 
ho neguen tot i a més a 
més se’n vanagloria dient 
que no té cap queixa de 
la gent ja que aquesta ha  
acceptat les condicions 
inicials imposades per ell.
Ara més que mai, amb la 
greu crisi econòmica que 
ens envolta cal deixar els 
personalismes i posar-se 
a treballar  buscant soluci-
ons consensuades sobre-
tot per a oferir esperança 
i trobar sortides per reduir 
l’atur en general i atendre 
els joves que són el futur. 
Amb el pressupost prorro-
gat ni canvis, ni millores i 
paralització general.

------------------------------------------
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 Balaguer celebrarà 
la festa de Sant Joan, el 
proper 23 de juny, amb 
tot un seguit d’actes po-
pulars que començaran 
a les 19.00 h amb el grup 
d’animació «Campi qui 
pugui» i la seva Disco 
Pinky per a petits i grans 
amb bany d’escuma, a 
la plaça del Mercadal. 
Un Dj, una animadora, 
globus, confeti... i molta 
diversió pels més joves.
 A partir de les 23.00 h 
començarà el Correfocs 
amb les «Bèsties Ferés-

Animació infantil, música i 
diables per celebrar la
Revetlla de Sant Joan

Diables de Balaguer

El grup de versions 
Glamour Band serà 
l’encarregat
d’amenitzar la revetlla 
de Sant Joan

La Nit de Llegendes amb els textos 
guardonats en els premis Ziryab 2012

 Aquest divendres 21 
de juny i a partir de les 
21,30 hores, es celebrarà 
una nova edició de la Nit 
de Llegendes, que sortirà 
des de la porta del Castell 
Formós de Balaguer i 
s’explicaran les llegendes 
guanyadores dels premis 
Ziryab 2012 de narrativa 
fantàstica Breu, en una 
visita guiada nocturna 
per  l ’ant iga c iutat  de 
Balaguer.   
Els alumnes de l’Escola 
Municipal de Música de 
Balaguer interpretaran les 
composicions premiades 
també en aquest certamen, 
musicant les llegendes.Nit de Llegendes

Centenars de balaguerins van
participar a la Fiesta Rociera 2013
  El passat dissabte 8 de 
juny, la Fiesta Rociera va 
congregar centenars de par-
ticipants entre els diferents 
actes que es van organitzar, 
i que van iniciar-se amb una 
missa rociera a l’església de 
Sant Domènec, i a continu-
ació es va fer una festa al 
pavelló Molí de l’Esquerrà 
amb l’actuació de diversos 
grups de cant i ball de les 
terres de Lleida, i de d’altres 
zones que participaren a la 
Festa.

Els alumnes de l’Escola Municipal de Música
inteprretaran les obres musicals guanyadores

Missa Rociera a Sant Domènec

tegues de Balaguer» 
per diferents carrers 
del centre històric, amb 
sortida  des del portal 
del Gel.
 A partir de les 12 de 
la nit, la companyia de 
comèdies Crisi Perpè-
tua, acompanyats pel 
grup de percussió de 
Balaguer «Bandelpal», i 
el grup de diables «Bès-
ties Feréstegues” porta-
ran la Flama del Canigó 
des del Mercadal fins al 
carrer Noguera Pallare-
sa on es llegirà el mani-
fest i es farà l’encesa de 
la foguera.
 Tot seguit hi haurà 
una actuació del grup 
de versions «Glamour 
Band», al carrer Nogue-
ra Pallaresa, finalitzant 
la revetlla.
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Vallfogona dóna la benvinguda a
l’estiu amb la revetlla de Sant Joan

 El municipi de Vallfogona 
es prepara per viure una 
revetlla de Sant Joan, plena 
d’actes en cadascun dels 

Taller de sabó a Vallfogona

Vallfogona celebra Sant Joan amb dues revetlles a 
Vallfogona, a l’Hostal Nou-la Codosa i a la Ràpita

 L’Escola Gaspar de 
Portolà de Balaguer va 
fer una sortida el passat 
dia 6 de juny a l’Espluga 
de Francolí. 71 alumnes 
de Cicle Mitjà i acompa-
nyats per 6 professors, 

Alumnes de l’Escola Gaspar de 
Portolà visiten les Noves
Coves de l’Espluga

Alumnes de l’Escola Gaspar de Portolà

van visitar les Noves 
Coves de L’Espluga, on 
van descobrir l’evolució 
humana des del Paleolí-
tic fins l’actualitat a tra-
vés d’audiovisuals d’un 
taller de prehistòria.

seus agregats. A la Ràpita, i 
després d’un sopar popular 
davant del casal social, hi 
haurà una sessió de ball amb 

el solista Miquel Orpella.
 A la Codosa, els actes 
començaran a la tarda, amb 
una guerra d’aigua, festa de 
l’escuma, un sopar popular 
i l’actuació del grup Ariadna 
amb l’encesa de la foguera i 
la disco-mobil final.
 A l’Hostal Nou, després 
del sopar popular hi haurà 
una sessió de ball amb el 
grup Zarabanda, mentre que 
a Vallfogona es farà un sopar 
popular a la Plaça 16 jutges i 
Ball amb Rosalinda, i a la pista 
de les piscines es farà un altre 
sopar popular, amb foguera i 
música variada, organitzat pel 
bar de les Piscines.
 D’altra banda,  una 
cinquantena de persones van 
participar al taller d’elaboració 
de sabó, de manera artesanal, 
organitzat a Vallfogona les 
últimes setmanes.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-------------------------------
LLOGUER/venda 
de pàrquings al c/ 
Barcelona, 72 i c/ 
St Jaume, 2. Inte-
ressats trucar al: 
676116396.
-------------------------------
OPORTUNITAT  a la 
platja, apartament 
de 70 m2, a primera 
línia de mar (Cala-
fell), 2 hab. dobles, 
2 banys, 2 terrasses. 
Preu: 90.000 e. Raó: 
630050721.
-------------------------------
VENDA o LLOGUER 
de pàrquings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó 
telèfons: 629310479-
629715431.
-------------------------------
ES VEN torre a 4km. 
de Balaguer, 3.000m2 
de terreny, aigua de 
reg i potable, 2 hab., 
cuina-menjador, WC. 
Plantat d’oliveres. 
Ideal caps de set-
mana. Raó telèfon: 
607088193.
-------------------------------
VENDA dúplex de 
105m2, del 2008, a 
Vallfogona de Ba-
laguer. Menjador, 
cuina, 2 banys, 3 
hab., balcó, terrassa 
(45m2), pàrquing, 
traster, electrodo-
mèstics i mobles. 
Financiació 100%. 
Interessats telèfon: 
679606061.
-------------------------------

ES LLOGA magat-
zem de 24m2 al c/ 
St. Pere Màrtir, preu 
90 e/mes. Pàrquing 
al c/ Urgell i c/ St. 
Pere Màrtir.  Raó 
telèfon: 973447752-
639920281.
-------------------------------
CAMBRILS, alquilo 
por semanas, bonito 
apartamento, para 6 
personas a 50 m de 
la playa, a/a. Razón: 
609369537.
-------------------------------
ES LLOGA aparta-
ment, moblat a l’Av. 
Països Catalans, 2 
hab. grans, ascen-
sor, calf., a/a. Raó: 
973451371.
-------------------------------
ES LLOGA pisos i dú-
plex a Bellcaire, obra 
nova. Molt econò-
mic. Raó: 973450051 
(trucar amb horari 
de 9 a 13.30h).
-------------------------------
OPORTUNITAT, 
venda de parcel·les 
aïllades a la millor 
zona de Balaguer, 
al costat del col·legi 
Mont-roig, 516 m2. 
Raó: 676996765.
-------------------------------
MIAMI PLATJA, es 
lloga apartament, 
2 hab., a 100 m del 
mar, bones vistes, 
cèntric. Juny 300€/
setmana,  ju l io l /
agost 350€/setma-
na. Raó: 675856512 
Laia.
-------------------------------

TREBALL
-------------------------------
SI VOLS SER VO-
LUNTARI de Pro-
tecció Civil de Ba-
laguer, truca’ns al 
625340340.
-------------------------------
PROFESSORA na-
tiva dóna classes 
d’anglès, repassos 
i classes de conver-
sa. Classes particu-
lars i grups. Raó: 
650422582.
-------------------------------
REPASSOS DE Qua-
litat. Els resultats 
dels nostres alum-
nes ens  avalen. 
Personalitzats o en 
grup. Primària/ESO/
Batxillerat/Graus/
PQPI/Universitat. 
Àmplia experiència. 
Raó: 616197373 Pg. 
Estació, 12 ent. A 
Balaguer  cemb@
gmx.com
-------------------------------
CONSTRUCCIONS 
i reformes Germans 
Vidal Guardiola, 27 
anys d’experiència. 
Teulades, banys, fa-
çanes, comunitats, 
granges,  magat-
zems, cases anti-
gues. Reformes en 
general. Preu econò-
mic. Tel. 690921832.
------------------------------- 
ES DONEN clas-
ses personalitza-
des d’anglès, pri-
mària i ESO. Raó: 
647185846.
-------------------------------

PROGRAMACIÓ en 
Java. Curs d’inicia-
ció des de 0. Aquest 
estiu vine a progra-
mar i descobriràs 
un món ple d’opor-
tunitats i una nova 
orientació laboral. 
Raó: 616197373 Ps. 
Estació, 12 Entr. 12 
A Balaguer  cemb@
gmx.net
-------------------------------
E S  P R E C I S A 
cambrer/a i ajudant/a 
de cuina per l’estiu i 
durant tot l’any. In-
teressats presentar 
CV amb foto recent a 
l’Apartat de Correus, 
70 de Balaguer.
-------------------------------

VARIS
-------------------------------
SRA. MAYTE, vi-
dendia y tarot. Alta 
magia blanca. Con-
sultas en Balaguer. 
Horas convenidas. 
Razón: 674134585-
609135472.
-------------------------------
COMPRO monedes, 
segells d’Espanya, 
bitllets antics, pos-
tals, fotos, llibres, 
publicacions, cò-
mics, cromos, llibres 
de Festa Major i Fira 
Balaguer, Grocs (100 
primers). Qualsevol 
cosa relacionada 
amb Balaguer. In-
teressats trucar al 
telèfon: 676803205.
-------------------------------

ANTIGUITATS JM. 
Comprem antigui-
tats, buidem pisos 
vells, cases, tras-
t e r s . . .  G r a t u ï t a -
ment. Raó telèfon: 
620172472.
-------------------------------
ES VEN taules i cadi-
res en bon estat. Raó 
telèfon: 973420029.
-------------------------------
A SANT JUDES TA-
DEU, advocat de les 
coses difícils i de-
sesperades. Ora 9 
Avemaries durant 9 
dies i demana 3 de-
sitjos: 1 de de nego-
cis i 2 d’impossibles. 
Al 9è dia publica 
aquest anunci i es 
complirà encara que 
no ho creguis.
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
Per demanar in-
formació sobre els 
anuncis d’aquesta 
secció adreceu-vos 
a les nostres ofici-
nes al c/ Sant Lluís, 
36-38 de Balaguer, al 
telèfon 973448273 o 
bé a la nostra pàgina 
web: www.revista-
groc.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 20 de juny a les 8 de la tarda del 27 de juny ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del  27 de juny a les 8 de la tarda del 4 de juliol SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 4 de juliol a les 8 de la tarda de l’11 de juliol 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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