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PORTADA
Transsegre

 Els alumnes que ho han sol·licitat poden repetir 
l’examen de Matemàtiques de la selectivitat que contenia 
un error en l’enunciat d’un dels exercicis. La comissió 
coordinadora de les PAU, formada per representants de 
les universitats catalanes, ho van decidit després de donar 
llum verda a la proposta de la Generalitat per esmenar 
l’error humà de la prova, i en nom de garantir la igualtat 
entre alumnes. És la primera vegada en 23 anys que es 
dóna l’opció de repetir una prova de les PAU.
 Les Proves d’Aptitud per a l’Accés a la Universitat o 
Selectivitat tenen com a finalitat valorar, amb caràcter 
objectiu, la maduresa acadèmica de l’estudiant, així com 
els coneixements i capacitats adquirits en el Batxillerat i 
la seva capacitat per seguir amb èxit els ensenyaments 
universitaris oficials de grau.
 Tot i que la selectivitat és aprovada per més del 88% dels 
alumnes que es presenten al juny als exàmens d’accés, 
actualment, les PAU tenen una importància cabdal en el 
còmput d’un número de cada alumne, els dígits decimals 
poden arribar a suposar l’entrada o no al centre universitari 
per l’alumne pre-inscrit. Entrar a la universitat no és 
exageradament difícil per als estudiants que aproven els 
seus estudis al juny. Entrar a la carrera desitjada i al centre 
desitjat, sí.
 Aquest incident ha fet que alguns sindicats d’estudiants 
s’hagin posicionat en contra de les PAU, «és una 
demostració més de la nul·la validesa d’aquesta prova 
per a qualificar l’aprenentatge del estudiants. Estudiants 
que estan dos anys adquirint i consolidant coneixements, 
i ficant-los a prova en un procés d’avaluació del seu esforç 
continu, avaluació res comparable a unes proves fetes en 
tres dies amb una pressió immensa».

De la selectivitat (PAU)
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Divendres 12 de juliol

22.00 h Batucada d’inici de festa. A continuació es-
pectacle de dansa per part de l’Escola de Dansa 
Montse Miret.
00.00 h Nit de DJ’S, amb DJ Oriol Garcia i DJ Dray 
Today, s’inicia la nit de festa al Parc de la Transse-
gre, donant tret d’inici a la 29a Transsegre. 

Dissabte 13 de juliol

09.00 h Comencen les verificacions de barques al 
Parc de la Transsegre. A partir de les 14 h, els con-
trols es traslladaran a Camarasa.
*Es demana a tots els participants que vinguin a 
Balaguer a verificar. Els controls a Camarasa úni-
cament seran en cas d’urgència.
15.30 h Sortida de les barques des de Camarasa. 
Arribada a Sant Llorenç.
22.00 h Nit Musical al  parc de la Transsegre, amb 
Hot Numbers i Pàrking 95.
00.00 h Espectacle pirotècnic i a continuació festa 
amb canya fins a la matinada a carrec de: Tremen-
dos, Pastorets Rock i 7D Rock.

Diumenge 14 de juliol

De 09.00 h a 11.00 h  del matí entrada de les barques 
al Parc Tancat de Gerb.
11.00 h, Sortida de les barques. Després de les 13.00 
h, no es podrà entrar al Parc tancat del Partidor de 
Gerb. A les 14.00 h es tancarà el control d’arriba-
des a Balaguer.
A partir de les 12.30 h i mentre veiem arribar les bar-
ques, Vermut Transsegre. Seguidament entrega 
de premis i Fi de Festa.

Programació Transsegre 2013
12, 13 i 14 de juliol

Vora tres mil mariners i 300 barques 
participaran a la Transsegre 2013

 Des de l’any 1985, el 
segon cap de setmana de 
juliol, reuneix milers de 
visitants als marges del 
riu Segre, entre Camarasa 
i  Balaguer per  gaudir 
de la baixada de les 300 
embarcacions casolanes 
que prop de tres mils 
mariners han construït 
durant les darreres setmanes 
per poder participar a la 
Festa de la Transsegre.
 La prova consisteix en 
baixar des de Camarasa fins 
a Balaguer, en dues etapes. 
La primera, es celebra el 
dissabte a la tarda, entre 
Camarasa i Sant Llorenç de 
Montgai.La Transsegre a Sant Llorenç

L’organització tanca les inscripcions 
amb un total de 300 barques
 Els organitzadors volen 
tenir un major control de les  
embarcacions que baixaran 
pel Segre en els dos dies que 
dura la festa, i per això des de 
fa anys tanquen inscripcions 
quan s’arriba a 300 barques 
inscrites.
Les inscripcions es van obrir 
per Fira Balaguer al mes 
d’abril i des de fa dies que ja 
està el cartell de complert. 
Les inscripcions s’han fet a 
través de la web www.trans-
segre.org

La prova es fa en dues etapes, dissabte 13 de juliol 
a la tarda i el diumenge, 14 de juliol al matí

La Transsegre a Sant Llorenç
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 La  popular  festa 
aquàtica de la Trann-
segre, arriba enguany 
als seus vint-i-nou anys, 
des d’aquell estiu del 
1985, en que uns joves 
balaguerins van decidir 
construir una embarca-
ció casolana i deixar-se 
anar riu avall per les 
aigües del Segre, una 
calorosa tarda d’estiu.

 Han passat 29 anys, 
i la festa s’ha consolidat  
com la festa major de 
l’estiu a Balaguer i de la 
comarca de la Noguera.
 Molts anys amb mol-
tes anècdotes, bones, 
dolentes i simpàtiques 
que han quedat a la me-
mòria de milers de bala-
guerins que un any o altre 
s’han decidit a construir 
la seva barca i participar 
en aquesta baixada pel 
riu Segre.
 Són molts els joves 
de 18 anys, que baixaran 
per primer cop, amb tota 
la il·lusió de participar en 
la Festa més popular.

La Transsegre, una aventura 
dels joves balaguerins
iniciada l’any 1985

Transsegre

Enguany, la popular 
festa aquàtica
complirà 29 anys, des 
de l’inici de l’aventura 
l’any 1985

L’Organització posa a l’abast una clara 
normativa a seguir durant la baixada

 L’acompliment del re-
glament que posa a l’abast 
l’organització, és sobretot 
per una fer tenir una bai-
xada segura per tots els 
participants.
 La baixada, està reser-
vada als majors  d’edat. 
L’embarcació ha de ser 
de construcció casolana, 
utilitzant càmeres pneumà-
tiques, prohibint totalment 
l’ús de bidons, vidre... i sen-
se tenir sostre o estructura 
que tanqui la barca, essent 
una mesura de seguretat en 
cas de bolcar.
 Acompanyats de rems 
o pedals, es prohibeix total-
ment l’ús de motors d’ener-
gia contaminant.
 Les tripulacions han de 
ser d’un mínim de dos ocu-
pants i un màxim de deu, 

portant el número d’inscrip-
ció visible en tot moment, 
per així estar identificats 
durant la baixada.
 Les barques hauran de 
ser verificades dissabte al 
mati al Parc de la Transse-
gre, totes les que no siguin 
verificades, queden exclo-
ses de participar. Per la veri-
ficació, cal que es presentin 
els participants amb el DNI 
i l’armilla salvavides que és 
obligatòria. Un cop accepta-
da la barca i l’identitat dels 
tripulants, se’ls entregarà 

Arribada de la Transsegre a Balaguer

un braçalet identificatiu que 
hauran de portar els dos 
dies per baixar.
 E s  r e c o m a n a  l ’ ú s 
d’equips de neoprè per tal 
d’evitar possibles hipotèr-
mies.
 Cal obeir en tot mo-
ment les indicacions dels 
membres de l’organització 
i cossos de seguretat, res-
pectant la seva feina i no 
molestar-los.
 L’ordre de baixada de la 
primera etapa es fa segons 
l’ordre d’arribada de les 
barques al Parc Tancat de 
Camarasa, i l’hora prevista 
de sortida és a les 15.30 h. 
El diumenge no es deixarà 
sortir cap barca més tard de 
les 13 h que és quan marxen 
els equips d’ajuda i auxilis. 
Una sèrie de mesures que 
els tripulants poden con-
sultar a la pàgina web de la 
Transsegre que serveixen 
basicament per tenir una 
baixada segura i gaudir 
en tot moment de la festa, 
sense haver de lamentar-
se d’algunes males actua-
cions.

Arribada de la Transsegre a Balaguer

Verificació de barques, 
el comportament durant 
la baixada i molts punts 
més a complir per més 
seguretat
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Participació de diferents cossos de
seguretat durant tot el cap de setmana

 Des de sempre, una de 
les principals preocupaci-
ons dels organitzadors de 
la Transsegre, els membres 
de l’Admirals Cup Lights, 
ha estat la seguretat dels 
participants a la prova aquà-
tica.
 L’organització compta 
amb l’inestimable suport 
dels membres de Protecció 
Civil, de Creu Roja, i de la 
Policia Local de Balaguer 
i dels Mossos d’Esquadra, 
així com del dels Bombers 
que vetllen per la seguretat, 
controlant la baixada en 
aquells punts més perillosos 
i ajudant en tot moment als 
participants.Creu Roja

La Festa de la Transsegre és coneguda 
arreu de les comarques catalanes
 Però no només és la bai-
xada del riu. La Transsegre 
s’ha convertit en sinònim de 
festa, de rauxa, i són milers 
els joves que esperen la 
festa del dissabte al vespre 
al parc de la Transsegre, per 
gaudir d’una de les festes 
més màgiques de l’any.
 Molts anys de festa que 
no haurien estat possibles, 
si els participants, però 
sobretot els organitzadors, 
no haguessin disposat de 
moltes hores del seu lleure 
per organitzar fins al darrer 
detall, aquesta festa major 
d’estiu de Balaguer, cone-
guda arreu de Catalunya i 
les comarques més prope-

Bombers, Creu Roja, Policia local, Mossos i
Protecció Civil vetllen pels participants

Transsegre

res de l’Aragó.
 Tot és a punt per a que 
300 embarcacions i prop de 
tres mil intrèpids mariners 

d’arreu de Catalunya, repe-
teixin l’experiència aquest 
proper cap de setmana del 
12,13 i 14 de juliol,

 Durant els tres dies 
que dura la Festa de la 
Transsegre, l’ajuntament 
i l’organització, posen a 
l’abast diferents serveis 
pels participants i també 
pels visitants.
 Al parc de la Transse-
gre, s’habilita una zona 
d’acampada, amb zona 
de serveis i dutxes.

 També zona de pàr-
quing pels participants, 
per poder entrar a la zona 
de càrrega i descàrrega 
de les barques i varies 
zones per aparcar per tots 
aquells visitants que vul-
guin veure les baixades 
en els diferents punts.
 Unitats mòbils de la 
Creu Roja, per realitzar 
serveis de primers auxilis 
i d’ajuda a aquells que ho 
necessitin.
 Un punt d’informació 
al Parc de la Transsegre i 
al Parc de Camarasa.
 Tots els serveis que 
s’ofereixen, són total-
ment gratuïts.

La Transsegre posa a l’abast 
dels seus participants molts 
serveis durant els tres dies

Zona d’acampada al Parc de la Transsegre

Durant els tres dies, 
l’organització posa a 
l’abast diferents
serveis pels
participants
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Tremendos, Pastorets Rock, 7dRock i 
Dj’s amenitzaran les nits musicals

 Un dels moments més 
esperats de la Transsegre 
pels milers de participants 
i pels milers de balaguerins 
que gaudeixen de la festa, 
són els concerts de nit al 
marge esquerre del riu Se-
gre.
 La festa ja comença el 
divendres 12 de juliol per 

anar fent boca, amb una 
Batucada d’inici de festa i 

7dRock  actuarà el dissabte a la nit

un espectacle de dansa de 
l’Escola de Dansa Montse 
Miret. A les 00.00 h sessió 
de dj’s amb Dj Oriol Garcia 
i un Dj Dray Today.
 El dissabte a partir de 
les 10 de la nit, hi haurà l’ac-
tuació del grup Hot Num-
bers i Pàrking 95 al parc 
de la Transsegre. A partir 
de les 12 de la nit, hi haurà 
l’espectacle pirtotècnic i a 
continuació continuaran les 
actuacions musicals donant 
més canya fins ben entrada  
la matinada amb el grup 
Tremendos, Pastorets Rock 
i 7drock. 

Festa nocturna al Parc de la Transsegre

El divendres i el dissabte 
al vespre, el parc de la 
Transsegre s’omplirà de 
música amb diferents 
grups

 Les riuades de les dar-
reres setmanes ha causa 
de la gran quantitat de 
neu acumulada al Pirineu 
i les pluges, han fet que 
el riu Segre acumulés 
gran quantitat d’aigua 

i que han fet perillar la 
celebració de la Festa de 
la Transsegre d’enguany.
 Tot  i  que encara 
queda molta neu a les 
muntanyes, sembla que 
des de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre 
t e n e n  l a  s i t u a c i ó 
controlada i tot fa pensar 
que la prova aquàtica 
podrà celebrar-se amb 
normalitat el proper cap 
de setmana del 12 al 14 
de juliol, amb seguretat 
pels participants.

Les darreres riuades han fet 
perillar la celebració de la 
Festa d’enguany

Tot i les riuades dels 
darrers dies, sembla 
que la situació està 
controlada i es podrà 
fer la Transsegre

Riuades del mes de juny
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L’Ajuntament ofereix una trentena 
d’activitats per aquest estiu 2013

 L’Ajuntament de Bala-
guer ha programat per les 
nits de juliol i agost una tren-
tena d’activitats, consolidant 
i ampliant així el calendari 
d’estiu estrenat l’any passat. 
Així ho va indicar l’alcalde, 
Josep Maria Roigé, que va 
afegir que, a banda, cal su-
mar-hi els actes organitzats 
per les entitats, com ara la 
Transsegre, el Juliol de Mú-
sica i Poesia, la Festa Eclipse 
o la Trobada d’Acordionistes 
Ciutat de Balaguer, amb 

la qual cosa s’arribarà a la 
cinquantena d’actes.
 El regidor de Joventut, 
Guifré Ricart, va explicar 
que, a causa de la bona 
acceptació de l’any passat, 
s’ha decidit ampliar el 

Activitats d’estiu

número d’activitats que es 
fan entre setmana, així com 
de crear-ne d’específiques 
per a la franja d’edat que 
va dels 13 als 18 anys els 
divendres a la nit. Cal 
destacar el Grand Prix, una 
proposta per participar-hi en 
grup consistent en superar 
diverses proves que es farà 
el dia 2 d’agost al Parc de la 
Transsegre. Els dimarts es 
faran projeccions de cinema 
comercial al Teatre i s’obriran 
les piscines del poliesportiu 
fins a la 1 de la matinada; els 
dimecres, serà el torn dels 
monòlegs, dijous s’obriran 
les piscines del Secà fins 
a la 1 de la matinada i les 
actuacions musicals “Amb 
la gespa al cul”.

Activitats d’estiu

Tot tipus d’activitats 
lúdiques, musicals,
culturals i per a totes les 
edats durant els mesos 
de juliol i agost

 L’Ajuntament  ha iniciat 
les obres de reforma del 
Passeig de l’Estació i de 
la plaça Lluís Companys, 
dos projectes que, com la 
rehabilitació de façanes 
del centre històric, es 
faran a través dels plans 
d’ocupació, que han 
permès la contractació 
de 27 persones durant sis 
mesos.
 Les obres del Passeig de 
l’Estació han començat per 
les voreres. Concretament, 
s’eixamplaran a les 
puntes, a l’altura dels 
passos de zebra, per tal 
que els vianants guanyin 
visibilitat a l’hora de 

creuar el carrer i fer-les 
accessibles per a persones 
amb mobilitat reduïda, 
carrets de la compra i 
cotxets. Posteriorment, 
s’actuarà a la part central, 
on s ’e l iminaran e ls 
encreuaments amb els 
carrers Sant Lluís, Fleming 
i Girona. La Plaça Lluís 
Companys millorarà l’àrea 
de joc i de passeig.

Inicien les obres de reforma 
del Passeig de l’Estació i de la 
Plaça Lluís Companys

Passeig de l’Estació

Les obres han
començat amb la
millora de visibilitat 
dels passos de
vianants del passeig
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Balaguer va acollir la IV Jornada
d’Actualització en Cures Pal·liatives

 140 professionals de la 
medicina i de l’assistència 
sociosanitària de tot Ca-
talunya van participar la 
setmana passada a la IV 
Jornada d’Actualització en 
Cures Pal·liatives a la sala 
d’actes de l’Ajuntament de 
Balaguer. Durant la jornada, 
organitzada per l’Hospi-
tal Jaume d’Urgell, es van 
tractar qüestions com el 
coneixement dels pacients, 
i la millora de la qualitat de 
vida dels pacients.Jornada de Cures Pal·liatives

L’Escola La Noguera celebra el Xè
aniversari del Sopar intercultural
 Aquest any es va cel-
lebrar el Xè aniversari del 
Sopar intercultural en el de-
curs de la festa final de curs 
de l’escola La Noguera, que 
s’ha consolidat totalment 
com l’acte central d’aquesta 
festa anual.
 Un sopar que organitza 
l’AMPA, juntament amb els 
mestres i les famílies d’es-
colars de diferents països 
que ofereixen diferents plats 
típics d’arreu del món, elabo-
rats per les pròpies famílies.

 El divendres 21 de 
juny al vespre va tenir 
lloc la cloenda del pro-
grama Voluntariat per la 
llengua a Balaguer. Des-
prés de les 10 setmanes 
de trobades, voluntaris i 
aprenents van reunir-se 
al casal social Lapalla-
vacara per explicar la 
seva experiència i rebre 

l’agraïment des del CNL 
de Lleida per haver-hi 
participat.
 Després d’una breu 
posada en comú, en què 
tots van estar d’acord a 
destacar els avantatges 
del programa, es van lliu-
rar els certificats de parti-
cipació i es va anar cap al 
primer punt de la Nit de 
Llegendes, activitat que 
es feia la mateixa nit. La 
Nit de Llegendes és una 
activitat, amb molt bona 
acollida, que consisteix 
en l’explicació de llegen-
des, acompanyades amb 
la música dels alumnes 
de l’Escola de Música.

Lliurament dels certificats a 
les parelles que han fet el 
Voluntariat per la llengua

Lliurament de certificats

Els participants al 
Voluntariat per la 
Llengua han estat 10 
setmanes amb la seva 
parella lingüística

Un dels plats del sopar intercultural
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 L’Ajuntament ha ad-
judicat a Acsa-Sorigué 
l’ampliació del Centre 
d’Empreses Innovadores 
(CEI) per un import de 
330.806 euros. L’obra per-
metrà l’adequació de la 
primera planta de l’edifici, 
situat al centre històric de 
la ciutat.
 El projecte contempla 
la creació d’onze noves 
sales per ubicar despatxos 
d’empreses i espais de 
reunions, que se sumaran 
a les sis existents a la 
planta baixa. L’actuació 

L’Ajuntament adjudica les 
obres d’ampliació del Centre 
d’Empreses Innovadores

Centre d’Empreses Innovadores

Acsa-Sorigué és 
l’empresa que per un 
import de 330.806 e, 
adequarà la primera 
planta

Certificats pels alumnes del programa 
de qualificació professional de l’Estel

 A m b  l ’ a s s i s t è n c i a 
de l ’equip directiu de 
l’escola, representants 
d e l  D e p a r t a m e n t 
d ’ E n s e n y a m e n t ,  d e 
l ’ A j u n t a m e n t ,    d e 
l’Associació l’Estel i de 
familiars i amics el passat 
dia 13 de juny es va fer l’acte 
de lliurament de certificats 
i de les orles als alumnes 
que acaben el Programa de 
Qualificació Professional 
Inicial adaptat de l’escola 
l’Estel de Balaguer.
 Aquest alumnes de 
l’escola Estel, han realitzat 
aquest programa durant 
dos cursos amb formació 
laboral  a l’empresa.Lliurament d’Orles 

L’Escola d’Adults espera arribar als 300 
alumnes en el proper curs 2013-2014
 El Centre de Formació 
d’Adults de Balaguer ha 
presentat la nova oferta 
formativa de cara al curs 
2013/14 amb nous ensenya-
ments que milloren l’oferta 
d’anys anteriors.
     En informàtica, destaca 
el curs de Competic-2, 
equivalent al certificat 
d’Actic mitjà, i que ve a 
donar continuació als 
alumnes que ja disposen de 
la titulació de Competic-1.
     Cal destacar la inclusió 
del curs inicial d’anglès.

Es van lliurar el passat 13 de juny al Casal
Lapallavacara amb la presència de les autoritats

Escola d’Adults

consisteix en completar 
l e s  i n s t a l · l a c i o n s 
( i l · l u m i n a c i ó ,  c o n -
dicionament i teleco-
municacions), construir 
e l s  c o m p a r t i m e n t s 
interiors, adequar la 
fusteria i col·locar els 
tancaments exteriors de 
protecció, consistents 
en reixes de lleixes fixes 
d’acer.
 Aquesta planta està 
distribuïda en dues ales, 
unides per un espai 
lineal que funciona com 
a passadís.
 Les sales tindran 
una superfície d’entre 
30 i 40 metres quadrats i 
permetran ubicar-hi tant 
despatxos com espais 
d’usos comuns, que 
s’adaptaran en funció 
de les necessitats dels 
usuaris.
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Vallfogona continua amb les activitats 
d’estiu amb actes per a totes les edats

 L’Associació de do-
nes del Patronat de Sant 
Miquel de Tartareu ha 
organitzat un curs de 
manualitats «labors de 
Patchwork».
 El curs ha tingut una 
durada de dos mesos 

(maig i juny) i ha estat 
impartit per la professora 
Maria Teresa Fontova.
 Un curs intensiu i 
aprofitat, així ho demos-
tra les ganes de conti-
nuïtat de cara a la tardor 
d’aquest any.

Tartareu ha acollit un curs de 
manualitats de patchwork

Tartareu

Jubilats i petits de Vallfogona

 El dia 20 de juny la Llar 
de Jubilats de Vallfogona 
de Balaguer conjuntament 
amb  la Llar d’Infants van 
fer una sortida, els nens/
es i padrins/es, van visitar 
l’Església, l’Ajuntament i 
la Llar de jubilats amb un 
esmorzar per a tots i la prac-
tica de jocs que feien els 
padrins quan eren petits.
 D’altra banda, aquest 
mes de juliol, Vallfogona 
organitza un curs de guitarra 
espanyola i elèctrica i també 
un curs d’anglès.

 La terrasseta de les 
piscines serà l’escenari 
de molta activitat durant 
l’estiu. Cada dilluns es 
farà el bingo i els dimecres 
es farà una projecció de 
cinema infantil a la fresca.  
 Cada dissabte a partir de 
les 18h a la terrasseta de les 

piscines hi haurà gimcanes, 
tallers, concursos i moltes 
activitats més per als més 
joves de la vila.
 Totes les activi tats 
estan emmarcades dins el 
programa d’estiu, que es 
pot consultar a la web www.
vallfogona.net

Els escolars de la llar 
d’infants van fer una 
activitat conjunta amb 
els padrins de la Llar de 
Jubilats
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 Arriba una nova edició 
de l’Open Internacional 
d’escacs «Ciutat de 
Balaguer»,  enguany 
serà la 18ena edició. El 
torneig consitirà en nou 
rondes, que s’iniciaran 
el dilluns 15 de juliol i 
acabaran el dimarts 23; 
on  cada partida es jugarà 
a 90 minuts més un 
increment de 30 segons 
per jugada realitzada, 
això farà que el joc es 
desenvolupi normalment  
entre dos i quatre hores 

Tot és a punt per a una nova 
edició de l’Open Internacional 
d’Escacs “Ciutat de Balaguer”

Open Internacional d’Escacs

La 18ena edició de 
l’Open Internacional 
d’Escacs es disputarà 
entre el 15 i el 23 de 
juliol a Lapallavacara

La Comissió d’entitats organitza el
programa “Viu l’estiu  a La Sentiu”

 La Comissió d’entitats 
de la Sentiu organitza tot 
un seguit d’activitats durant 
els mesos d’estiu, que han 
començat aquesta setmana 
amb l’Esplai durant tots les 
matins i en torns setmanals 
organitzats per l’Ampa. 
També des de l’1 de juliol i fins 
el 15 d’agost l’Associació de 
dones organitza l’Aquagim els 
dilluns i dimecres, mentre que 
durant la primera quinzena de 
juliol s’organitza el camp de 
treball “Adequació del Parc 
la Plana.
 Aquest cap de setmana, 
La Sentiu acull les 24 Hores 
de Futbol Sala i el proper dia 
20 tindrà lloc la Butifresca.La Sentiu

Àger acull una jornada d’estudis
històrics sobre el món andalusí
 El passat 2 de juliol la Sala 
d’Actes de l’ajuntament de la 
Vall d’Àger va acollir la tercera 
edició de la Jornada d’Estudis 
Històrics i Patrimonials de la 
vall d’Àger i l’Alta Noguera, 
sota el títol “El món andalusí: 
un estat de la qüestió”.
 Després de molts anys 
d’oblit, actualment hi ha un 
gran nombre d’historiadors i 
arqueòlegs que estan inves-
tigant a fons aquest període 
medieval que va des del segle 
VIII fins al XII a Terres de Po-
nent.

Cultura, esplai per als més petits i esports centren 
la programació refrescant de l’estiu a La Sentiu

Àger

cada partida.
 E l  l o c a l  d e  j o c 
continuarà sent al Casal 
Lapallavacara on es podrà 
gaudir d’una  àmplia sala  
amb aire condicionat, 
tant pels jugadors/es com 
pel públic en general.
 L’organització està 
molt satisfeta de com 
s’està desenvolupant la 
temporada, per poder 
superar les dificultats 
pròpies de la crisi i que 
una cita esportiva amb 
tant renom – considerat 
el 5è Open més important 
d’Espanya-, continui sent 
realitat any rera any; 
tenint en compte el seu 
elevat pressupost que 
requereix 35.000 euros 
i poder repartir més de 
10.000 euros en premis 
entre els jugadors.
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 El 12 de juny es va 
fer la sessió de cloenda 
de les Aules Universi-
tàries de la Noguera. 
Setanta alumnes han 
participat cada dimecres 
a les classes de formació 
contínua, que s’orga-
nitzen des dels Serveis 
Socials del Consell Co-
marcal de la Noguera 
en col·laboració amb la 
Universitat de Lleida, els 
Serveis Educatius de la 
Noguera i l’Ajuntament 
de Balaguer. En l’acte 
de cloenda hi van parti-
cipar la Sra. Ma Antònia 

70 alumnes han participat a 
les Aules Universitàries de la 
Noguera del curs 2012-2013

Aules Universitàries

El passat 12 de juny 
es va fer l’acte de 
cloenda d’aquest curs 
organitzat pel Consell 
Comarcal 

Les Jornades d’Història de les Avellanes
estudia un antic poble desaparegut

 En les IV Jornades 
d’Història del Monestir 
de les Avellanes (4 i 5 de 
juliol) entre altres coses es 
dóna a conèixer l’intent de 
poblament de l’entorn del 
monestir amb la creació 
d’un poble anomenat Els 
Masos. El 25 de març de 
1295 se signà un document 
de l’abat del monestir de 
les Avellanes amb diversos 
caps de família amb el qual 
es fomentava al creació d’un 
petit nucli de població, 400 
metres a l’oest del monestir, 
en l’actualment anomenada 
Vall de les Tisores, que 
batejaren amb el topònim 
d’Els Masos.Monestir de les Avellanes

Cursos de català per més de 100 alumnes 
organitzats per Creu Roja La Noguera
 El passat dia 21 es va 
fer  l’acte de lliurament dels 
Certificats als alumnes de 
llengua i cultura de Creu 
Roja La Noguera. A l’acte hi 
van assistir  la Presidenta de 
Creu Roja Pepita Sotelo, la 
regidora de Salut i Ocupa-
ció  Rosana Montané i l’equip 
de professors que duen a 
terme aquesta activitat.
 Aquest any s’han atés a 
més de 100 alumnes en 10 
grups de matí i nit portats 
a terme per professors i 
professores voluntaris.

Creat l’any 1295 pel Monestir de les Avellanes, Els 
Masos estava a uns 400 metres del monestir

Lliurament certificats del curs de Creu Roja

Pubill, vicepresidenta 
del Consell Comarcal de 
la Noguera; el Sr. Joan 
Biscarri, vicerector de la 
Universitat de Lleida, i 
el Sr. Josep Lluís Bonet, 
coordinador dels Serveis 
Socials del Consell Co-
marcal, que van coincidir 
a destacar el tarannà 
intel·lectual inquiet de 
l’alumnat i l’interès per 
un ampli ventall de te-
màtiques, i van agrair la 
implicació dels alumnes 
amb aquesta activitat 
fins al punt que un d’ells 
hi ha participat per se-
gona vegada com a po-
nent. 
 Els alumnes també 
v a n  v a l o r a r  m o l t 
positivament les sortides 
formatives que es fan al 
llarg del curs i la varietat 
de temes.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
---------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

A la vora del món hi viu un altre món
delicat i sedós, de faç apassionant,
de consignes xocants, de cants de molts colors.

A la vora del món hi viuen moltes vides,
festejant les maneres i les coses mateixes
que tots hem fet normals.

A la vora del món, s’hi filtren i confonen
els mons d’un altre món, amb traços elegants
de paraules enormes, com bell romanç heroic,
antic però actual.

A la vora del món, al món de mil somriures, 
talment com vaig escriure
avui ja fa molts anys, segur li dic encara:

Tria’t un moment i dóna-li més temps.
Llima les paraules i les presses
i les ganes de fer tant.
Amaneix-ho tot i veuràs com un moment
pot ser tota una vida.

La Companyia de Dansa Montse Miret 
presentà el seu espectacle “Emocions”
 El passat dissabte 22 de 
juny la Companyia de Dan-
sa Montse Miret. Escola de 
Dansa de Balaguer va oferir 
l’espectacle «Emocions» al 

Una de les representacions del festival

Més de 260 persones van assistir al
sopar per la lluita contra el càncer
 Més de 260 persones 
van assistir al Sopar d’estiu 
per la lluita contra el càncer 
que va tenir lloc als Cellers 
del Sió, amb l’objectiu de 
conscienciar la necessitat 
de participar i col·laborar en 
la recaptació de diners que 
serveixin per la prevenció, 
d’aquesta malaltia. El sopar 
va cloure amb el lliurament 
de la primera aportació de la 
recaptació del CD «Balaguer, 
canta contra el càncer», amb 
un taló de 7.000 euros. Sopar per la lluita contra el càncer

Teatre Municipal de Bala-
guer.
 Amb el pati de butaques 
ple i  110 ballarins/es a 
l ’escenari es va poder 

gaudir d’un espectacle 
d’una hora i mitja de durada 
en el que grans i petits van 
demostrar les seves dots 
dancístiques.
 L e s  c o r e o g r a f i e s , 
creades pels set professors 
de l’escola, van combinar 
diverses disciplines de 
dansa: hip hop, dansa 
contemporània,  dansa 
clàssica, dansa oriental i 
salsa.
 Durant l ’espectacle 
h i  van haver  a lgunes 
sorpreses com  l’actuació 
del trompetista Salvador 
Pifarré i dels campions de 
Catalunya de ball esportiu 
Christ ian Cabanil las i  
Georgina Casco.
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Unes 200 persones van assistir a la 
VII edició de la Nit de Llegendes

 Unes 200 persones van 
participar en la VII Nit de 
Llegendes de Balaguer, una 
visita guiada per la ciutat, 
en la que es van explicar 
les llegendes i interpretar 
les peces musicals que van 
resultar guanyadores dels 
premis Ziryab 2012. 
 La ruta va arrancar del 
Castell Formós, on es va fer 
la primera lectura i els alum-
nes de l’Escola Municipal 
de Música van tocar una de 
les peces guanyadores. Les 
següents estacions de la 
ruta van ser la Reguereta, el 
carrer Sant Pere, l’església 
de Santa Maria i el Museu 
de la Noguera.Nit de Llegendes

Miguel Gallardo treballa per portar el 
Festival de Cinema Català a Xile
 L’escriptor xilè, Miguel 
Angel Gallardo, afincat a 
Balaguer  no para en la seva 
labor literària, i després d’ha-
ver presentat  «Poemas al 
atardecer», ja està treballant 
en l’obra «Balaguer y el miste-
rio del rio Segre”, actualment 
acabat la novel·la «Cuando 
los perros hablaban y los 
hombres se trataban como 
animales», i la novela «Me-
moria de un niño abusado», 
basada en fets reals, que es 
presentarà el mes de gener 
de 2014.
 Gallardo però destaca 
també per la seva tasca com a 
activista social i cultural. Col-
laborador actiu de la Mostra 

Es van llegir 5 llegendes i es van interpretar cinc 
peces musicals dels premis Ziryab de l’any 2012

Miguel Angel Gallardo

de Cinema Llatinoamericà a 
Lleida, està treballant per por-
tar la Mostra de cinema català 
a Xile per aquest mateix any 

2013. Darrerament ha organit-
zat, un cicle de 4 conferències 
sobre salut que s’està duent a 
terme a Lapallavacara.

 Balaguer torna a unir 
música i poesia aquest 
estiu, per segon any con-
secutiu amb el cicle Juliol 
de música i poesia.
 Els concerts van ar-
rancar el passat 30 de 
juny a l’església de Sant 
Domènec amb el Cor de 
Cambra de l’Auditori Enric 
Granados de Lleida,  amb 
una primera part dedicada 
al gospel i la segona, al 
recull de salms ‘Chichester 
Psalms’ de Leonard Bern-
stein.
 Els següents concerts 

del cicle es faran al convent 
de Santa Maria de les 
Franqueses. El 7 de juliol 
actuarà el Trio Pedrell; el 
21 de juliol, i coincidint 
amb l’Any Espriu, l’actriu 
Sílvia Bel i el guitarrista 
Toti Soler, oferiran un recital 
poètic recordant el llegat 
de Salvador Espriu, i el 28 
de juliol diversos artistes 
vinculats al col·lectiu 
portaran a escena un recital 
poeticomusical basat en el 
llibre ‘Lleida, vuit poetes’, 
un antologia de Josep 
Vallverdú.

Balaguer acull el festival de 
Música i Poesia durant el juliol

Concerts a St. Domènec i Sta. Maria de les Franqueses
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Més d’un centenar d’alumnes al
Festival de Gimnàstica Rítmica

 Més d’un centenar 
d’alumnes de l ’Escola 
Municipal de Gimnàstica 
Rítmica van participar el passat 
divendres en l’exhibició anual 
que serveix per acomiadar el 
curs. Al festival, que es va fer 
al pavelló poliesportiu, s’hi va 
poder veure demostracions 
de gimnàstica rítmica, hip-
hop i funky, així com una 
actuació dels alumnes de 
L’Estel, que realitzen al centre 
les pràctiques motrius de 
música.
 Tot i que la disciplina 
principal que s’imparteix 
al centre és la gimnàstica 
rítmica, poc a poc s’ha anat 
obrint a altres disciplines.Festival de gimnàstica Rítmica

L’equip Bar Poliesportiu va guanyar 
les 24 hores de Futbol Sala 2013
 L’equip Bar Poliesportiu 
va ser el guanyador en la final 
de les 24 Hores de Futbol 
Sala 2013, a l’imposar-se a 
l’equip Tecmon als penals 
després d’haver empatat el 
partit a dos gols.
 Ambdós equips van 
arribar a la final després 
d’haver eliminat a l’equip 
de les Avellanes, tercer 
classificat, i l’Umm, quart 
classificat. Jordi Martínez 
va ser proclamat millor 
jugador del campionat.

Durant el festival també s’hi va poder veure
representacions de Hip-Hop i de funky 

Bar Poliesportiu

 El prebenjamí A del 
CF Balaguer es va pro-
clamar campió de la Gar-
rigues Cup.
 Els jugadors dirigits 
per 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 

El Prebenjamí A  del Balaguer 
repeteix victòria davant el 
Mig Segrià a la Garrigues Cup

Prebenjamí A del C.F. Balaguer

En  quinze dies
ambdós equips han 
arribat a les finals de 
la Pinyana Cup i la 
Garrigues Cup

de final contra el Reus 
(2-1), a semifinals contra 
el Balàfia (3-0) i a la final 
contra el Mig Segrià. Es 
dóna la circumstància 
que els mateixos equips, 
Balaguer i Mig Segrià, 
van disputar ara fa 15 
dies la final de la Pinyana 
Cup. Les dues finals, 
a justades les  dues, 
van caure del costat de 
l’equip de la capital de la 
Noguera.
 L’ e q u i p  c a m p i ó 
del prebenjamí A del 
CF Balaguer va estar 
format  per: Joan Martí 
(porter), Ferran Garanto, 
Gerard Alonso, Marc 
Galiano, Genís Angerri, 
Jan Rosanes,  Guim 
C a r r i c o n d o ,  A r n a u 
Sabata, Aleix León, Joan 
Babot i Pau Carricondo. 
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Emili Vicente va visitar el Campus de Rialp 
que ha comptat amb 40 participants

 Durant la setmana del 
24 al 30 de juny, una qua-
rantena de nens i nenes 
de Balaguer han partici-
pat al «VIII Campus Rialp 
2013. Tecni-Camp dels Pi-
rineus», campus esportiu 
organitzat per l’Escola Pia 
de Balaguer amb la col-
laboració del Club Futbol 
Sala Balaguer i el Club 
Bàsquet Balaguer, a la lo-
calitat de Rialp al Pallars 
Sobirà. Dirigit per Juanjo 
Tenorio, els participants 
fan tecnificació en els 
esports de futbol, bàsquet 
i futbol sala, amb entrena-
dors de primer nivell com 
el mateix Juanjo Tenorio, 
Francesc Almira i Dani 
Valls respectivament.
 Els nois i noies fan 
dues sessions diàries 
d ’ e n t r e n a m e n t s ,  i 

Emili Vicente va visitar el campus

El Campus dirigit per Juanjo Tenorio ofereix la
pràctica de diferents esports com el futbol, futbol 
sala i bàsquet

c o m p a g i n e n  a q u e s t a 
activitat esportiva, amb 
altres esports d’aventura 
que poden practicar al 
Pal lars  Sobirà,  i  amb 
altres activitats d’oci, a 
la piscina o al Jacuzzi.
 El dimarts 25 de juny, 
els participants van rebre 
la visita de l’entrenador 
del Reus, i exentrenador 
del Balaguer i Lleida, Emili 
Vicente, que va dirigir el 
primer entrenament i va 

participar en un partit amb 
els nois del campus.
 E l s  j o v e s  c a d a 
dia fan dues sessions 
d’entrenaments, matí i 
tarda, a les instal·lacions 
del camp de gespa de Rialp 
i al pavelló poliesportiu de 
Sort. Després de l’esforç, 
una remullada a la piscina 
de l’hotel, abans de dinar 
o sopar a les instal·lacions 
de l ’Hotel  Condes de 
Pallars.

Participants al Campus de Rialp 2013

E S P O R T S
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La Gala de l’Esport va retre homenatge 
als millors esportistes de 2012-2013

 Uns 250 esportistes de 
Balaguer es van donar cita a 
la Gala de l’Esport per cele-
brar el final de la temporada 
esportiva, el passat divendres 
21 de juny. 
 Pel que fa als guardonats, 
el nedador del Club Esportiu 
Natació Balaguer, Gerard 
Nadal, es va endur el premi 
al millor esportista individual 
masculí, i Yanlan Li, del Club 
Tennis Taula Balaguer, la 
millor esportista femenina. 
Precisament, el CTT Balaguer 
Villart Logístic es va endur el 
primer premi en la categoria 
per equips femenins sènior, i 
el Club Bàsquet Balaguer, en 
la masculina. En la categoria 
d’equips masculí de base, el 
màxim guardó se’l va endur 
l’equip infantil de la secció de 
futbol sala del Club de Futbol 
Balaguer i el femení també 

Participants a la Gala de l’Esport

A més, durant la Gala de l’Esport es va fer menció 
especial per Dani Vives, Vicepresident de la FCF i al 
Club Pedala.cat per la seva promoció de l’esport

va ser pel Club de Tennis 
Taula Balaguer. El premi 
pel millor tècnic esportiu 
va ser per David Pifarré del 
Club Natació Balaguer, el de 
president per Antoni Ricart 
del Centre de Promoció 
d’Activitats de Muntanya, 
el de centres escolars pel 
CEIP Gaspar de Portolà, el 
de clubs de base pel Club 
Esportiu Vedruna, la menció 
especial per la dedicació i 

promoció de l’Esport va ser 
per Dani Vives, vicepresident 
de la Federació Catalana de 
Futbol, i per la promoció de la 
ciutat va ser pel Club Pedala.
cat.
 Finalment, els guanyadors 
en les categories individuals 
d’esport de base van ser 
Gemma Lladonosa del Club 
Tennis Taula Balaguer i 
Joan Bonet del Club Atlètic 
Maratonians del Segre.

Un moment del sopar

E S P O R T S
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Èxit dels pescadors balaguerins al
selectiu d’Alta Competició de Catalunya

 Els passats 1 i 2 de juny 
es va disputar a les localitats 
de Ripoll i Campdevànol una 
fase del campionat selectiu 
d’accés a Alta Competició 
de Catalunya Absolut 2013 
de pesca de salmònids a 
mosca. Hi van participar 5 
pescadors de la Societat 
de Pescadors Esportius de 
Balaguer: Xavier Adsuar, 
Marc Adsuar, Genís Alarcón, 
Sergi Moreno i Francisco 
Cerviño, proclamant-se 
Xavier Adsuar guanyador 
absolut de la prova, mentre 
que Marc Adsuar va ser 
el que va obtindre major 
número de captures amb 
28 truites.Pescadors balaguerins

El Check Systems Balaguer va disputar 
la final del Torneig de Futbol-7
 El passat 9 de juny es 
va celebrar un torneig de 
Futbol 7 femení amb la 
participació de 8 equips de 
les comarques de Lleida.
 L’equip Check Systems 
del  Club Futbol  Sala 
Balaguer va quedar segon 
classificat després de 
perdre la final davant el 
Tàrrega, després d’haver 
fet un bon campionat. El 
tercer classificat va ser el 
Pardinyes i en quarta posició 
el Club Futbol Balaguer.

Xavier Adsuar es va proclamar campió absolut de la 
prova i Marc Adsuar qui va pescar més truites

Foto de família dels equips participants

 Catorze equips de ca-
tegoria infantil (6) i aleví 
(8) procedents d’arreu de 
Catalunya i Bèlgica parti-
cipen entre el 30 de juny 
i el 6 de juliol al Torneig 
Internacional de Futbol 
Sala Àger-Balaguer-Os, 
organitzat pel Club Àger 

Deportiu Montsec en 
col·laboració amb els 
ajuntaments d’aquests 
tres municipis. Entre els 
equips participants cal 
destacar la presència 
del FC Barcelona i de 
l’Squadra Mouscron de 
Bèlgica.

Aquesta setmana es celebra 
un Campionat de Futbol Sala

Torneig de Futbol Sala a Àger
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Bon paper dels balaguerins en la Copa 
Federació de Taekwondo a Barcelona

 L’Atleta balaguerí, 
del Club Joventut Atlètic 
d’Arbeca, Pol Fernández 
Rodríguez ha realitzat una 
excel·lent campanya, a 
les ordres de la seva en-
trenadora Sandra Sarri.
 Pol va fer un tercer 
lloc a la Cursa del Llonc; 

segon a la Cursa del Ban-
doler i al Cross de Golmés, 
i primer de categoria ju-
nior a la cursa del sabó 
de Montgai i a la cursa 
Templers de Lleida.
 Ara ja s’està preparant 
per la propera temporada 
de pista i cross.

Bona temporada atlètica de 
Pol Fernández Rodríguez

Pol Fernández Rodríguez

Marc Jiménez al pòdium

 El passat 16 de juny es 
va celebrar el Campionat 
de taekwondo «Copa Fe-
deració», un campionat 
organitzat per la Federació 
Catalana de Taekwondo, 
extensiu a tots els clubs 
de Catalunya, i que reuneix 
més de 500 competidors 
de totes les categories, 
8 pesos masculins i 8 fe-
menins. Marc Jiménez 
va aconseguir la medalla 
d’or en la categoria super-
lleuger 74 kg i Elisabeth 
Aixalà medalla de plata 
en categoria superlleuger 
femení 66 kg.
 També va participar 
Alejandro Sánchez en la 
categoria de pes mitjà 80 
Kg però no va aconseguir 
cap medalla tot i fer un 
molt bon paper en el cam-
pionat.

Marc Jiménez va aconseguir una medalla d’or, i
Elisabeth Aixalà una de plata en les seves
respectives categories
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La 1a Cursa del Foc, guanyada per Joan 
Prats, recull 1.300 quilos per Àgape

 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, i el regi-
dor d’Esports, Guifré Ricart, 
han fet entrega aquesta 
setmana dels 1.300 quilos 
d’aliments recollits a la 
Cursa del Foc al president 
del projecte Àgape, Joan 
Rúbies. La prova atlètica, 
que es va celebrar el dis-
sabte 22 de juny, va con-
gregar uns 500 atletes, als 
quals se’ls hi va proposar 
entregar aliments no peri-
bles a canvi de no pagar la 
inscripció.
 “ L a  r e s p o s t a  d e l s 
p a r t i c i p a n t s  v a  s e r 
immillorable”, va valorar 

Ricart, qui va afegir que 
pràcticament tots els 
corredors van optar per 
donar aliments. De fet, 
la quantitat d’aliments 
recollida demostra l’èxit 
de la cursa, la primera 
prova nocturna i urbana 
que s’ impulsa des de 
B a l a g u e r.  “ L a  b o n a 
resposta dels corredors 

Joan Prats guanyà la cursa de 8 quilòmetres

posa de manifest que feia 
falta una cursa d’aquestes 
característiques, que, a 
més a més, estava oberta 
a tothom, ja que s’hi podia 
participar a partir dels 6 
anys i cobrir el recorregut 
fins i tot caminant”, ha 
explicat Ricart.
 Els participants a la 1a 
Cursa del Foc, del passat 
22 de juny al vespre, amb 
sortida i arribada a la 
Plaça del Mercadal, podien 
escollir entre fer la cursa 
de 4 quilòmetres o la de 8 
quilòmetres i podien fer-ho 
corrent o caminant.
 En la cursa de 8 km, 
el primer classificat va 
ser Joan Prats, seguit de 
Achraf Boufra i de Ivan 
Menchón, mentre que en la 
cursa de 4 km, el guanyador 
va ser Xavier Martí, seguit 
de Joan Bonet i de Ovidi 
Sanchez.

Sortida de la 1a Cursa del Foc

A la primera edició de la 
prova atlètica solidària 
hi van participar més de 
500 participants en les 
diferents modalitats

 D e u  e s p o r t i s t e s 
del Club Pedala.cat de 
Balaguer van participar 
diumenge a l’Iron Man 
d’Àustria (a Klagenfurt) 
a c o n s e g u i n t  u n s 
excel·lents resultats i la 
majoria dels objectius 
proposats en aquesta 
fita. 
 Els triatletes van 
c o m p e t i r  e n  3 , 8 0 0 
quilòmetres de natació, 
180 qui lòmetres de 
bicicleta de carretera 
i 42,1 quilòmetres de 
cursa a peu.
 Ramon Fargues , 
que va ser el primer de 
l’equip en creuar la meta 
amb un temps de 9h i 29 
minuts i va quedar a una 
posició d’aconseguir 
e l  d i f í c i l  r e p t e  d e 
classificar-se per a la 

Copa del Món d’IronMan 
que es celebrarà aquest 
any a Hawai.
 Ricart Viola va entrar 
en segona posició de 
l ’equip aconseguint 
acabar la prova també 
amb menys de 10h amb 
un temps de 9h i 57 
minuts.
 Darío Xabier Pérez i 
Alfredo García van creuar 
la línia de meta junts a 
les 10h i 23 minuts, Lluís 
Albert Vilaginés a les 10h 
i 39 minuts.

10 atletes del Pedala.cat han 
participat a la Ironman de 
Klagenfurt a Àustria

Atletes del Pedala.cat

Tres dels atletes
debutaven en aquesta 
modalitat, mentre que 
els altres ja tenen 
experiència
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 Un no pot sinó ale-
grar-se davant de la vo-
luntat que diuen tenir 
d’aclarir-ho tot, la majoria 
dels lladregots que cada 
dia es van descobrint. Es 
tracti d’EREs, de PREFE-
RENTS o dels miracles 
polítics que fan que Lour-
des i Fátima es quedin en 
quasi res d’extraordinari. 
Però us puc assegurar 
que d’euro no se’n troba-
rà cap. Totes les monedes 
inclosa aquesta, quan 
s’amunteguen prous mi-
lions es converteixen en 
gas, i es volatilitzen. El 
que veiem no és una re-
alitat; és la realitat. Més 
crua i desencantadora 

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.

Actualitat diària
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gràcies
Agrupació PSC de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

pel ciutadà, i quan “els 
que manen perden la 
vergonya, els que obeei-
xen perden el respecte”. 
Quan més miro, remiro 
recordo i això fa entristir 
perquè ens repetim, i el 
nostre present casa dia 
s’assembla més amb el 
passat més negre i tèr-
bol.
 Després de les prime-
res efervescències de la 
suposada guanyada de-
mocràcia, amb unes llis-
tes tancades per interes-
sos partidistes, ja es van 
veure els primers jocs de 
mans. On situacions ban-
càries particulars es van 
convertir en assumptes 

a negociar, a canvi de re-
colzaments més o menys 
decents. La cosa no ha 
minvat, sinó que en un 
“crescendo” fabulós ha 
anat creixent, arribant a 
un punt que el poble dub-
ta de tots i de tot.
 Ara mateix ens volen 
vendre que la veu del 
Parlament és la veu del 
poble. Si? De segur que 
ells s’ho creuen doncs 
els interessa en aquets 
moments, em voleu dir a 
qui ens hem de dirigir en 
un hipotètic cas de voler 
denunciar algun assump-
te? Al primer, segon, 
tercer, quart, etc... de la 
llista ben “tancada”, o és 
millor telefonar al 112. No 
ho sé, no conec la respos-
ta, ni vosaltres tampoc, el 
que sí sé és que a canvi 
d’anar a votar -jo en sóc 

 El passat dia 5 de juny, 
dia mundial del medi am-
bient, l’agrupació del Partit 
dels Socialistes de Catalu-
nya a Balaguer va partici-
par en l’organització del 
recapte alimentari solidari 
promogut pel PSC Comar-
ques de Lleida en el marc 
de la campanya #thinke-
atsave (pensa, alimenta’t, 
estalvia). Amb aquesta 
campanya es vol reivindi-
car un nou model de gestió 
sostenible dels aliments 
que eviti el malbaratament 
alimentari i alhora contri-
buir a ajudar les famílies 
que en aquests moments 
de crisi estan passant per 
dificultats econòmiques 
i no tenen garantida amb 
els recursos propis la seva 
alimentació bàsica.  

 És per això que des de 
l’agrupació del PSC de 
Balaguer volem agrair la 
participació solidària de 
militants, simpatitzants i 
ciutadans de Balaguer i 
Anglesola que desinteres-
sadament van respondre a 
la nostra crida. També vo-
lem fer un agraïment a la 
Fundació privada Margari-
da de Montferrato que va 
contribuir de forma signifi-
cativa a l’èxit del recapte. 
Amb l’aportació de totes 
les persones i entitats que 
van participar en el recapte 
es van recollir 250 kg d’ali-
ments que van ser donats 
al  projecte Àgape, entitat 
que gestiona el banc d’ali-
ments al municipi de Ba-
laguer i la comarca de la 
Noguera.

un fidel assistent-, hem 
perdut moltes coses, i 
sols hem guanyat el dret 
a l’emprenyada. Amb les 
llistes tancades sols po-
den néixer Parlaments de 
tercera i Governs de quar-
ta classe. Hi ha hagut 
programes d’actuacions 
a fer que no s’han fet, i 
actuacions ben còmiques 
de les que no s’havia dit 
res. I no s’ha d’oblidar 
aquell programa que no 
deia res ni es comprome-
tia a res. Més de la meitat, 
vinagre pels adversaris i 
tot una bassa de mel que 
ells aportarien en el futur. 
El vinagre fa dies l’estem 
bebent, la mel encara ni 
l’ensumem.
 Fa dies que ens volen 
fer visionar una Catalu-
nya lliure i plena de futur. 
I jo no crec que sigui pos-

sible - ho he dit sempre-. 
Malgrat que autonomis-
me i separatisme siguin 
sinònims, hi ha tot un cú-
mul d’adversitats encara 
per despertar, que faran 
que aquesta visió utòpi-
ca es converteixi en un 
engany del diable. I qui 
pot assegurar que uns i 
altres no s’enganyin ara 
mateix?
 Quan aquesta mo-
guda s’acabi, i es faci 
balanç, veurem que serà 
amb pèrdues per nosal-
tres solsament, doncs 
els anys t’ensenyen que 
la culpa mai és d’un sol, 
i que certes veritats ab-
solutes no deixen d’ésser 
un absurd satisfactori 
per a molts que ja xupen 
avui, ho varen fer ahir i ho 
faran demà.
---------------------------------------
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Un centenar de persones van assistir a 
una xerrada sobre la fibromialgia

 Un centenar de persones 
van assistir el passat 21 de 
juny a una xerrada sobre la 
fibromiàlgia, una malaltia 
d’origen encara desconegut, 
però que a Espanya afecta 
entre un 2 i un 3% de la població 
adulta, majoritàriament 
dones d’entre 40 i 55 anys. 
La doctora del CAP de 
Balaguer Ma Pilar Biendicho 
va explicar els símptomes 
d’aquesta malaltia, com ara 
cansament, trastorns del son 
i de l’estat d’ànim, alteracions 
digestives i mal de cap, que 
acaba derivant en un dolor 
crònic generalitzat que es 
localitza, essencialment, en 
les zones musculars.Xerrada sobre la fibromialgia

Maite Petit exposa les seves obres a 
la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament
 Del 5 al 14 de juliol, la sala 
d’exposicions de l’ajuntament 
de Balaguer, acollirà un 
recull de les obres fetes per 
la balaguerina Maite Petit. 
Més de 60 obres, entre elles 
pintures, acrílics, mig punt, 
relleu, miralls decoratius... 
Les seves obres són variades, 
des de paisatges, fins als 
personatges infantils més 
estimats. Una exposició de 
quadres, amb un preu de 
venta a l’abast de totes les 
butxaques i públics.

La xerrada va anar a càrrec de la doctora del CAP 
de Balaguer, Ma Pilar Biendicho

Maite Petit

 Uns 250 alumnes 
de l’Escola Municipal 
de Música de Balaguer 
van participar el passat 
dimarts 18 de juny, en 
el concert de final de 
curs. Els joves van poder 
demostrar així a les seves 
famílies i amics que van 
assistir de públic, tots 
els progressos assolits 
durant aquest curs.
 Sobre l’escenari es van 
poder veure els conjunts 
corals i instrumentals 
de l’escola interpretant 

L’Escola Municipal de Música 
de Balaguer va oferir el seu 
concert de Final de Curs

Concert de Final de Curs

En total van passar 
per l’escenari 250 
alumnes dels
diferents cursos de 
l’Escola de Música

cançons tradicionals i 
de pel·lícula. Un dels 
més aplaudits va ser el 
conjunt instrumental 
de l’Aula d’Educació 
Especial, integrada per 
alumnes amb necessitats 
educatives especials i 
que funciona a l’escola 
des de fa cinc anys. 
Acompanyats pel seu 
professor, aquest grup va 
interpretar fragments de 
les BSO de Harry Potter, 
La Guerra de les Galàxies i 
Allò que el vent s’endugué. 
Aquets alumnes reben un 
ensenyament musical 
adaptat al seu ritme 
d’aprenentatge.
 Els conjunts corals 
van estar acompanyats 
per un conjunt de cambra 
integrat per alumnes de 
l’escola.
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Balaguer acull la primera Jornada
Bastonera amb una nova colla infantil

 Balaguer va celebrar el 
passat dissabte la primera 
Diada Bastonera de la 
ciutat. La festa va tenir 
com a acte principal una 
cercavila amb les sis colles 
participants pels carrers 
de la ciutat, acabant a la 
plaça Mercadal, coincidint 
amb el mercat setmanal. 
 Durant la presentació 
de les colles al Mercadal 
hi va haver el debut de 
la nova colla infantil de 
Balaguer.  La col la ha 
nascut arran dels cursets 
de ball de bastons que 
s’han fet al llarg d’aquesta 
primavera a la capital de 
la Noguera.Diada bastonera

Balaguer instal·là una pantalla gegant 
per seguir el Concert per la llibertat
 Balaguer va instal·lar el 
passat dissabte 28 de juny al 
vespre una pantalla gegant 
a la plaça del Mercadal per 
retransmetre en directe 
el Concert per la llibertat, 
organitzat per Òmnium 
Cultural al Camp Nou. 
Centenars de balaguerins 
van aplegar-se a la Plaça per 
seguir aquesta iniciativa de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
en col · laboració  amb 
Òmnium i el Casal Pere 
III.

A la Trobada hi van participar un total de 6 colles 
bastoneres amb un cercavila pel Centre Històric

Pantalla gegant a la Plaça Mercadal

 La Festa Eclipse Dis-
co Bar (FEDB) vol ser una 
trobada de vells amics 
disposats a passar-s’ho 
bé i recuperar per unes 
hores la música i l’ambi-
ent de l’època daurada, 
(anys 80), del desapare-
gut i mític Eclipse DB de 
Balaguer.
 La FEDB tindrà lloc 
la nit del dissabte 20 de 
juliol de 2013, a partir de 
les 8 de la tarda i, fins a 
la matinada.
 La Festa es celebrarà 
a l’entorn dels locals 

Tot a punt per la Festa Eclipse  
Disco Bar del proper 20 de 
juliol al Passeig de l’Estació

Organitzadors de la Festa

Els interessats en 
assistir al sopar de la 
Festa Eclipse han de 
treure el tiquet al Bar 
1900 per 12 euros

d’oci nocturn de la part 
alta del Passeig, just en 
la zona compresa entre 
els carrers Noguera 
Pallaresa i Girona.
 Per anar escalfant 
l’ambient, a partir de les 
8 dels vespre, obriran la 
festa la Banda Eclipse, 
(formada per l’ocasió i 
per destacats músics de 
les nostre terres), amb un 
petit concert de versions  
de temes dels anys 80. 
La Festa continuarà amb 
un sopar a l’aire lliure, al 
mateix passeig, davant el 
Bar 1900.
 Cal reservar plaça 
al Bar 1900 mateix (12 
euros). En acabar el sopar 
la FEDB-Session, amb la 
millor música dels 80 
punxada per alguns dels 
DJ’s de l’Eclipse.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
----------------------------------
APARATAMENT de 
lloguer, zona Pas-
seig, amb mobles, 
2 hab., terrassa, as-
censor, calf., traster. 
Preu: 360 e/mes amb 
gastos de comunitat 
i calefacció inclosos. 
Raó: 630050721.
----------------------------------
LLOGUER/venda de 
pàrquings al c/ Barce-
lona, 72 i c/ St Jaume, 
2. Interessats trucar 
al: 676116396.
----------------------------------
OPORTUNITAT  a la 
platja, apartament de 
70 m2, a primera línia 
de mar (Calafell), 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 LLOGA dúplex de 
105m2 a Vallfogona. 
Menjador, cuina, 2 
banys, 3 hab., balcó, 
terrassa (45m2), pàr-
quing, traster, electro-
domèstics i mobles. 
Possibilitat d’opció de 
compra. Interessats 
telèfon: 679606061.
----------------------------------

ES LLOGA magatzem 
de 24m2 al c/ St. Pere 
Màrtir, preu 90 e/mes. 
Pàrquing al c/ Urgell i 
c/ St. Pere Màrtir. Es 
lloga apartament a Ca-
marasa, amb vistes al 
riu, totalment equipat, 
per 250 e/mes. 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 pisos i dú-
plex a Bellcaire, obra 
nova. Molt econòmic. 
Raó: 973450051 (tru-
car amb horari de 9 a 
13.30h).
----------------------------------
O P O R T U N I TAT, 
venda de parcel·les 
aïllades a la millor 
zona de Balaguer, 
al costat del col·legi 
Mont-roig, 516 m2. 
Raó: 676996765.
----------------------------------
MIAMI PLATJA, es 
lloga apartament amb 
vistes al mar, 2 hab. 
dobles. Quinzena ju-
liol i agost 600 €, preu 
setmana agost  350€. 
Interessats trucar a:  
Laia 675856512 matins 
973450800.
----------------------------------

ES LLOGA o es ven 
pis nou al c/ Sant Llu-
ís, 150 m2, 4 hab., 2 
banys, 2 terrasses, a/a, 
cuina equipada. Possi-
ble pàrking al mateix 
bloc. Raó: 686 219.
----------------------------------
ES VEN parcel·la de 
400 m2 a la Ràpita 
(costat escola). Raó: 
608425353.
----------------------------------
ES TRASPASSA lo-
cal amb llicència de 
discoteca a Balaguer. 
Interessats trucar al: 
636432606.
----------------------------------

TREBALL
----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa. Classes 
particulars i també 
per a grups. Raó: 
650422582.
----------------------------------
REPASSOS DE Quali-
tat. Els resultats dels 
nostres alumnes ens 
avalen. Personalit-
zats o en grup. Primà-
ria/ESO/Batxillerat/
Graus/PQPI/Universi-
tat. Àmplia experièn-
cia. 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, magatzems, 
cases antigues. Re-
formes en general. 
Preu econòmic. Tel. 
690921832.
---------------------------------- 
ES DONEN classes 
personalitzades d’an-
glès, primària i ESO. 
Raó: 647185846.
----------------------------------
S’OFEREIX dona per 
treballar a mitja jor-
nada pels matins, per 
fer tasques de neteja. 
Raó: 626526468.
----------------------------------
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 
Curriculum Vitae amb 
foto recent a l’Apartat 
de Correus, 70 de Ba-
laguer.
----------------------------------

VARIS
----------------------------------
SRA. MAYTE, viden-
dia y tarot. Alta ma-
gia blanca. Consultas 
en Balaguer. Horas 
convenidas. Razón: 
609135472.
----------------------------------

COMPRO monedes, 
segells d’Espanya, bit-
llets antics, postals, 
fotos, llibres, publi-
cacions, còmics, cro-
mos, llibres de Festa 
Major i Fira Balaguer, 
Grocs (100 primers). 
Qualsevol cosa relaci-
onada amb Balaguer. 
Interessats trucar al 
telèfon: 676803205.
----------------------------------
ANTIGUITATS JM. 
Comprem antiguitats, 
buidem pisos vells, ca-
ses, trasters... Gratu-
ïtament. Raó telèfon: 
620172472.
----------------------------------
ES VEN taules i cadi-
res en bon estat. Raó 
telèfon: 973420029.
-------------------------------
E L E N A  T A R O T 
8 0 6 5 9 9 5 9 2  V i s a 
972215590 Tornarà? 
Trucarà? Els teus sen-
timents. Atiendo per-
sonalmente. Tf 1,16, 
Tm 1,53, Apdo. 596, 
cod 17080 +18a.
-----------------------------------
----------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció, us po-
deu adreçar a les nos-
tres oficines al c/ Sant 
Lluís, 36-38 altell de 
Balaguer, per telèfon 
al 973448273 o bé per 
la nostra web www.
revistagroc.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 de juliol a les 8 de la tarda de l’11 de juliol MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’11 de juliol a les 8 de la tarda del 18 de juliol ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 de juliol a les 8 de la tarda del 25 de juliol CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL              973 450408
A MEDICS                                          973 447513
CENT. MEDIC RECONX.                973 448113
CREU ROJA                                      973 445796
RENFE                                                 973 445503
ALSINA GRAELLS                           902 422242
TAXIS PÚBLICS                               973 445022
CORREUS                                         973 445826
JUTJAT N.1                973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2                973 451162 / 973 451287
JUTJAT N.3                                       973 035900
SALA DE PROCURADORS         973 451177
DESPATX PARROQUIAL              973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.             973 446457
FUNERARIA SANT JOSEP          973 445786
                629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN                      973 446259
------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                 973 586005
DISPENSARI MÈDIC                       973586249
------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                 973 420009
------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                 973 428007
------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                 973 459005
------------------------------------------------------------------------

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

Telèfons útils
ÀGER

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

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 
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