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Amb el suport de

 La popular festa aquàtica de la Transsegre, ha arribat 
enguany als seus vint-i-nou anys de vida, des d’aquell estiu 
del 1985, en que uns joves balaguerins van decidir construir 
una embarcació casolana i deixar-se anar riu avall per les 
aigües del Segre, una calurosa tarda d’estiu.
 Han passat 29 anys, i la festa s’ha consolidat com una 
de les més celebrades de les comarques de Lleida, i sens 
dubte, com la festa per excel·lència de l’estiu a la capital 
de la Noguera.
 Molts anys amb moltes anècdotes, bones i dolentes, 
simpàtiques que han quedat a la memòria de milers de 
balaguerins que un any o altre s’han decidit a construir la 
seva barca i participar en aquesta baixada pel riu Segre, 
des de Camarasa fins a Balaguer.
 Però no només és la baixada del riu. 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, coneguda arreu de Catalunya i les comarques 
més properes de l’Aragó.
 Enguany, la pluja va posar a proba aquesta fidelitat a 
la festa, i donava bo veure com tot i la pluja i l’anul·lació 
dels concerts, els joves continuaren al parc de la Transse-
gre fins a la matinada amb la música de la disco mòbil de 
l’empresa Check Systems.

Transsegre
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Balaguer viu la Festa de la Transsegre 
més remullada de la seva història

 Un total de 2.800 “ma-
riners” van participar el 
passat cap de setmana del 
13 i 14 de juliol a la 29 edició 
de la Transsegre, la festa 
per excel·lència de l’estiu a 
Balaguer. 
 El tret de sortida de la 
festivitat va donar-se el di-
vendres 12 de juliol al vespre 
amb un passacarrers liderat 
pel grup de percussió local 
“Bandelpal” que va aplegar 
centenars de persones als 
marges del Segre, on es va 
allargar la festa fins a altes 
hores de la matinada. 
 La jornada  festiva del 
dissabte va tenir dues parts 

ben diferenciades. 
 La primera etapa de la 
baixada pel riu entre Ca-
marasa i Sant Llorenç de 
Montgai es va completar 
sense incidents i amb un es-
perit reivindicatiu majoritari 
a favor de la independència 
de Catalunya, un fet que ja 
es va viure en l’edició de 
l’any passat. 

Transsegre

 El bon clima que es va 
mantenir durant tota la 
tarda del dissabte va donar 
pas, però, als núvols i la 
tempesta de la nit. La pluja 
va obligar a l’organització 
de la festa a suspendre els 
cinc concerts programats, 
tot i que això no va ser un 
impediment per veure el 
Parc de la Transsegre ple 
de gent, una estampa que 
ja és habitual a la capital 
de la Noguera quan arriba 
el segon cap de setmana de 
juliol. 
 La música que havia de 
ser en directe es va trans-
formar en so enllaunat, 
encara que els centenars 
de persones que es van 
donar cita als marges del 
Segre van acceptar de grat 
el canvi forçat per la mala 
climatologia, i van allargar 
la disbauxa fins gairebé la 
sortida del sol.

Transsegre

Tot i la pluja del dissabte 
a la nit, la Festa va estar 
seguida per milers de 
balaguerins que es van 
aplegar a baix al riu

 El sol va tornar a 
aparèixer el diumenge, 
talment com si el temps 
donés una treva a la 
Transsegre, i va perme-
tre que un total de 230 
embarcacions de les 300 
que estaven apuntades a 
l’inici poguessin baixar 
pel riu en el segon tram, 
que unia Gerb amb Bala-
guer.
 La diversió dels par-
ticipants va córrer paral-
lela amb la cautela a 
l’hora de dirigir la barca 
degut al fort corrent d’ai-
gua produït pels darrers 
episodis de pluja del mes 
de juny. 
 L’arribada de les bar-
ques a la ciutat va ser 
celebrada per desenes 
de curiosos que es van 
acostar fins a baix al riu 
i que van reconèixer els 

mèrits dels participants 
més enginyosos a l’ho-
ra d’elaborar la barca. 
“Benito Camela’s”, “Els 
de Banyoles” i “Penya 
bicicleta” van endur-se 
els premis a les creacions 
més treballades, mentre 
que “La Maria”, “Trujan 
XIV” i “Astrella Anserio”, 
van ser reconegudes com 
les embarcacions més 
ràpides.
 Cal destacar la partici-
pació d’un grup de joves 
de Finlàndia, d’Austràlia 
i d’Amèrica del Nord.

La festa va continuar el
diumenge amb una alta
participació i expectació

Transsegre a Balaguer

Cal destacar la
presència d’un grup 
de joves de Finlàndia, 
d’Austràlia i Amèrica 
del Nord
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Cloenda del Curs d’Unió de Pagesos per 
a joves emprenedors del sector agrari

 Una desena de joves 
han assistit al curs per a 
emprenedors impulsat per 
Unió de Pagesos al Centre 
d’Empreses Innovadores 
(CEI) de Balaguer, dirigit es-
pecialment a joves aturats 
menors de 30 anys que vul-
guin incorporar-se o crear 
una empresa vinculada al 
sector agrícola.
  La última sessió del 
curs va estar dedicada 
a la gestió de l’empresa 
agrària. 
 El curs que ha tingut 
una durada de 50 hores, 

s’ha estructurat en tres 
mòduls: creació del pla 
d ’empresa ,  hab i l i ta ts 
directives i complements 
a l’empresa agrària. Tot 
i que els continguts són 
aplicables a la creació 
d’empreses en qualsevol 
sector, el temari inclou els 
continguts necessaris per tal 
que els alumnes compleixin 
els requisits de formació 
a l’hora d’obtenir l’ajut 
d’incorporació a l’empresa 
agrària, com ara crèdits i 
ajuts per a emprenedors 
agraris, comercialització de 

Acte de cloenda

 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, va 
anunciar que l’atenció 
a les persones centrarà 
l’acció de govern durant 
el proper any. “Perquè 
Balaguer  s igui  una 
ciutat Q, cal sobretot 
que els seus ciutadans 
visquin amb dignitat”, 
va assegurar durant la 
presentació/col·loqui del 
segon any de govern que 
es va fer a la sala d’actes 
de l’Ajuntament.
 P e r  s e g o n  a n y 

consecutiu, l’equip de 
govern va convocar els 
ciutadans per explicar-
los el funcionament de 
l’ajuntament, des de 
l’estat dels comptes fins 
als projectes en marxa i 
executats, i per donar-los 
l’oportunitat de preguntar, 
resoldre dubtes i fer 
suggeriments sobre les 
actuacions a fer de cara 
al que resta de mandat.
 Pel que fa a les xifres, 
l’alcalde va recalcar, que 
malgrat la caiguda dels 
ingressos, el deute global 
net de l’Ajuntament s’ha 
reduït respecte al juny 
de 2011 en 2,9 milions 
d’euros. 
 M a l g r a t  t o t ,  v a 
admetre que les despeses 
segueixen sent més grans 
que els ingressos.

L’Ajuntament de Balaguer 
passa comptes dels dos
primers anys de legislatura

Presentació segon any de govern

Segons l’equip de 
govern, “l’atenció a 
les persones”
centrarà l’acció de 
govern d’aquest any

Han assistit al curs de 50 hores, una desena de
joves que volen incorporar-se o crear una empresa 
vinculada al sector agrícola

productes agraris, fiscalitat 
agrícola i l’aprofitament 
de les noves tecnologies 
aplicades al sector.
 Aquest curs forma part 
del programa de formació 
s o b r e  e m p r e n e d o r i a 
e n g e g a t  p e r  U n i ó  d e 
Pagesos a tot Catalunya i 
té com a màxima finalitat 
actuar sobre l ’elevada 
taxa d’atur dels menors 
de 30 anys, tot facilitant la 
seva incorporació al sector 
agrícola.
 Després de la cloenda, 
els alumnes, acompanyats 
pel regidor de Promoció 
Econòmica Toni Velimelis, 
van visitar les instal·lacions 
del CEI, on d’aquí a poc 
començaran les obres 
d’adequació de la primera 
planta.
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L’Associació Balaguer Comercial 2021 
organitza el mercat de les Rebaixes

 Com és habitual per 
aquestes dates, l’Associ-
ació Balaguer Comercial 
2021 organitzarà el proper 
2 d’agost la XVII edició del 
Mercat de les Rebaixes amb 
la participació de més d’una 
vintena d’establiments.
 El mercat es celebrarà, 
al Passeig de l’Estació i es 
podrà trobar des de roba 
infantil, juvenil, confecció 
home-dona, llenceria, roba 
per a la llar i també  sabates, 
òptica i un ampli ventall de 
complements i objectes de 
regal. 
 L’horari  previst  del 
mercat d’estiu, és des de 
les 9:00 fins a les 21:00 h.Mercat de les Rebaixes

Una quinzena de joves participen al 
Taller “Cota Zero” al Castell Formós
 Des del passat dilluns 8 
de juliol i fins aquest diven-
dres 19 de juliol, el Castell 
Formós de Balaguer acull 
per segon any consecutiu, 
el taller de arqueologia Cota 
Zero.
 El taller està obert a tota 
la gent major de 12 anys, 
que vulgui descobrir els 
secrets de la arqueologia, 
de la mà dels tècnics del 
Museu de la Noguera, que 
dirigeixen aquest taller, al 
que s’hi han inscrit un total 
de 15 persones, la majoria 
d’elles joves de 12 a 18 anys. 
Per veure tot el procés, a 
més de les excavacions al 
Castell, els joves també 

El mercat de les Rebaixes arriba a la seva 17 edició i 
es celebrarà el proper divendres 2 d’agost

Cota Zero al Castell Formós

s’han dedicat a la neteja, 
marcatge i documentació 
dels materials arqueològics 
que han anat trobant.

 Els participants compa-
ginen la tasca de l’excava-
ció amb estades a la piscina 
del Secà.

 Creu Roja a La No-
guera finalitza la forma-
ció planificada el dar-
rer semestre dins del 
programa SOL (Servei 
d’Orientació Laboral), 
finançat per la Fundació 
Obra Social La Caixa, 
que engloba mesures 
d’orientació laboral, re-
cerca de feina i forma-
ció.
 Entre els cursos rea-

litzats, podem destacar: 
Carretons Elevadors, Es-
porga d’Arbres Fruiters, 
Atenció a Persones De-
pendents en Domicilis, 
Ajudant de Cuina i Mani-
pulació d’Aliments.
 A  m é s ,  d i n s  e l 
P r o g r a m a  E m p l e a 
Redes s’han continuat 
les activitats de recerca 
de feina en el  Club 
Laboral que es realitza 
setmanalment i tallers 
de recerca de feina 
per internet. Entre les 
diferents accions laborals 
hem atès un total de 
157 persones que han 
participat en cursos de 
formació.

Més de 150 persones reben 
formació ocupacional per Creu 
Roja a la Noguera

Curs de carretons elevadors

Han fet diferents tipus 
de cursos per ajudar 
els participants a
entrar al mercat
laboral 
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Algerri acull la primera Fira del Cereal, 
el cap de setmana del 20 i 21 de juliol

 La Fira del Cereal d’Al-
gerri neix amb la voluntat 
d’aproximar a la societat co-
neixements entorn l’alimen-
tació saludable i l’agricultu-
ra ecològica i sostenible.
 Des d’una perspectiva 
multidisciplinar i científica 
s’ofereix un espai firal on el 
visitant pot conèixer nous 
valors socials basats en la 
sostenibilitat i la solidaritat. 
Per això, els dies 20 i 21 de 
juliol a Algerri, podeu gaudir 
de diversos espais distri-
buïts per tots els carrers i 
places, amb el propòsit de 
rebre informació ben diver-
sa entorn la temàtica de la 
Fira.Ia Fira del Cereal a Algerri

L’Espai Transmissor del Túmul de Seró 
guanya els Premis FAD d’Arquitectura
 L’Espai Transmissor del 
Túmul de Seró, al municipi 
d’Artesa de Segre, ha estat 
guardonat amb els Premis 
FAD d’Arquitectura 2013 
tant pel jurat com pel vot 
popular.
 L’edifici ha estat selec-
cionat entre 12 finalistes i 
l’obtenció d’aquest premi 
el situa en la primera línia 
pel que fa a un dels eixos 
en què es basa la seva 
promoció turística, el de la 
singularitat arquitectònica.
 El regidor de cultura 
de l’Ajuntament d’Artesa, 
Josep Maria Mayora, ha 
destacat que el guardó 
contribuirà a la difusió i 

Diferents tallers, col·loquis i xerrades i un mercat 
artesà, centraran la Fira des del dissabte a la tarda

Interior de l’Espai del Túmul de Seró

promoció d’un equipament 
ja de per si amb gran va-
lor patrimonial, ja que cal 
destacar que les esteles 

funeràries que allotja són 
les úniques d’aquestes ca-
racterístiques en tota la 
península ibèrica.

 El passat 15 i 16 de 
juny a Castelló de Farfa-
nya es va organitzar la 1a 
Mostra de Patchwork a 
la sala d’exposicions del 
municipi.
 L’acte va ser a càrrec 
de Montserrat Profitós 
qui  va exposar  una 
gran varietat de peces 
elaborades  amb aquesta 
tècnica consistent en 

convertir, amb moltes 
hores de dedicació i 
paciència, petits trossos 
de roba en vànoves, 
estovalles, quadres  i 
qualsevol altra peça 
que la imaginació pugui 
crear.
 El motiu principal de 
la mostra va ser el de 
difondre i donar a conèixer 
aquest art així com el de 
permetre als assistents 
ja experimentats que 
poguessin compartir 
e ls  seus d issenys i 
coneixements amb altres 
persones.
 L’acte va comptar 
amb una gran assistència 
de públic.

Castelló acull la primera
mostra de Patchwork amb 
gran assistència de públic

Mostra de Patchwork a Castelló

La Mostra de 
Patchwork va comptar 
amb una gran
assistència de públic 
de la comarca
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Del 26 al 28 de Juliol, l’Hostal Nou i La 
Codosa celebra la seva Festa Major

 L’Hostal Nou la Codosa 
celebra la seva Festa Major 
del 26 al 28 de juliol. Els 
actes festius començaran 
el divendres a la nit amb 
una traca, i el concert del 
Grup Munt Band a la Plaça 
La Codosa.
 El dissabte continuarà 

la festa amb la instal·lació 
d’un gran parc infantil i la 
realització de jocs infantils 
per als més menuts que 
acabaran amb una gran xo-
colatada i la Festa de l’aigua 
i l’escuma. Seguidament hi 
haurà una exhibició d’Aerò-
bic i Country.

Grup Munt Band

 Durant els tres dies 
de la Festa Major, el local 
social de l’Hostal Nou i 
La Codosa, acollirà una 
exposició de pintura.
 El diumenge 28 de 
juliol al matí, a partir de 
les 11 hores, la plaça de 

la Codosa acollirà també 
un taller de confecció de 
galetes.
 Els actes festius de la 
Festa Major de l’Hostal 
Nou i La Codosa s’aca-
baran amb un magnífic 
Castell de Focs artificials, 
després del ball fi de 
Festa del diumenge que 
amenitzarà la magnífica 
Orquestra Mediterrànea.
 Tots els actes de la 
Festa Major es centraran 
al voltant de la Plaça de 
la Codosa, com a centre 
d’activitats.

La Festa Major s’acabarà el 
diumenge 28 de juliol amb 
un castell de Focs artificials

Orquestra Mediterrànea

La magnifica
Orquestra
Mediterrànea serà 
l’encarregada del ball 
fi de Festa

 Al vespre el sopar popu-
lar amenitzat pel showman 
Jorge La Suerte i l’actuació 
de l’Orquestra Texas.
 El Diumenge acabarà 
la Festa Major amb un cer-
cavila amb els gegants i 
capgrossos de Vallfogona, 
un espectacle infantil “Vine 
amb mi” de la companyia 
Gil i els Ratataplam i una 
botifarrada popular i l’actu-
ació de l’Orquestra Medite-
rànea com a fi de festa.

Actes infantils, festius i musicals centren una
programació més que refrescant a l’Hostal Nou
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Continua l’activitat refrescant i lúdica 
de l’estiu a Vallfogona de Balaguer

 La Ràpita inicia la 
seva festa major el dijous 
18 de juliol a partir de les 
19h amb una caminada al 
Castell de la Ràpita amb 
berenar per a tothom, 
sortida de la Plaça Sta. 
Margarida. La festa conti-
nua el divendres amb un 
tastet de truites i postres. 
Hi haurà premis pels gua-
nyadors i obsequi per als 
participants. Farà de jurat, 
el Francesc del Restaurant 
Cal Xirricló. Seguirà la 
festa la Gran Batucada a 
càrrec dels Bandepal a 
la Plaça Sta. Margarida i 
seguidament pels carrers 
de la vila. Tancarà el dia 
un Concert amb el grup 

de versions Tremendos.
 El dissabte 20 s’instal-
larà un parc refrescant 
Aqua Splash amb 5 in-
flables amb aigua i jocs 
per a tota la mainada. A 
les 21:30h. Començarà el 
Sopar popular. Tot seguit, 
ball  amb el quartet Doble 
Cara.
 La festa s’acabarà el 
diumenge 21 amb la cele-
bració de la Missa de Festa 
major amb l’ofrena floral 
de tota la mainada, a les 
12 del migdia i a les 7 de la 
tarda, espectacle de circ i 
teatre per a tota la família 
a càrrec dels Caravan. El 
duet Stylette amenitzaran 
el ball Fi de Festa.

La Ràpita, inicia les festes 
majors de la comarca de la 
Noguera

Tremendos a la Festa Major de la Ràpita

 Vallfogona continua amb 
les seves activitats estivals, 
com són els cursos de gui-
tarra, d’anglès, els bingos al 
dilluns, el cinema a la fresca 
els dimecres, les activitats 
infantils els dissabtes, els 
cursets de natació infantil 
cada dia, la gimnàstica per 
la gent gran. També faran 

un curset de defensa perso-
nal i aquagim i natació per 
adults.

Piscines de Vallfogona

 Del 22 al 28 de juliol faran 
el campionat de bàsquet per 
carrers. El proper dissabte 
27 celebra la Festa Fi de curs 
de la Llar d’Infants i també el 
Vallfogona Summer Festival 
una festa per banyar-se i 
ballar al millor ritme, a les 
piscines municipals.
 El diumenge 28 hi haurà 
un esmorzar popular i un 
Torneig d’Escacs a la terras-
seta de les piscines durant el 
matí, mentre que a la tarda, 
hi haurà un torneig de Vo-
lleyball a les pisicnes a partir 
de les 17 h.
 Del 29 de juliol al 2 
d’agost, es celebra un curs 
de ball country a la pista de 
les pisicnes, i el dimecres 31 
al vespre un curs d’iniciació 
a la cata de vins al centre 
cívic.

Estiu a Vallfogona

Les pisicnes municipals 
centren la major part de 
les activitats que es fan 
durant els mesos d’estiu 
a Vallfogona
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Vilanova de la Sal celebra la seva Festa 
Major del 26 al 28 de juliol

 Del 26 al 28 de juliol, 
Vilanova de la Sal celebra 
la seva Festa Major d’estiu, 
amb una programació vari-
ada i molt refrescant per a 
un públic de totes les edats, 
amb moltes activitats.
 Els actes començaran 
a les 10 del vespre del di-
vendres 26 de juliol, amb 
el sopar d’inici de festa 
major. Els tiquets es poden 
comprar al bar del poble 
fins al dia 22. A partir de 
les 00:30 h començarà una 
sessió de ball amb el duo 
Alma, seguit amb el grup de 
versions Old Star Covers i 
per acabar la nit discomòbil 
fins a la matinada.
 Els actes continuaran 
el dissabte 27 juliol a partir 
de les 4 de la tarda amb 

el  tradicional concurs de 
botifarra.
  A partir de les 18:30 
h. hi haurà la 2a cursa 
infantil dels Espartanets. 
Acte seguit tindrà lloc la 
2a cursa dels Espartans 
de 9 km. Una cursa amb 
un recorregut per pista i 
per trialera, amb un bonic 
paisatge per disfrutar fent 
esport. Les  inscripcions són 
a 6 e a la pàgina web www.
espartansvilanova.com
 A partir de les 20:30 h 

El grup 7deRock actuarà dissabte a la nit

hi haurà ball de tarda amb 
el trio Coral i a les 00:30 
h continuarà el ball de nit 
amb el mateix grup. Tot 
seguit segueix la festa amb 
un dels millors grups del 
moment i de la zona, els 7 D 
Rock. A continuació sessió 
a càrrec de 7 de Dj.
 L’últim dia de festa 
major serà el diumenge 28  
juliol, amb la celebració de 
la Missa solemne a partir de 
les 12 del migdia, i després 
a partir de les 13:00 h hi 
haurà una exhibició de balls 
i danses.
 A les 6 de la tarda i 
fins a les 8 del vespre hi 
haurà una exposició de roba 
antiga promogut pel grup 
de dones de Vilanova de la 
Sal al local social. També a 
les 6 h de la tarda, hi haurà 
una gran gimcana on poden 
participar tan els petits com 
els grans.
 Tancarà la festa una 
sessió de ball de fi de festa 
amb el grup Jalaysa, a la 
mitja part hi haurà servei 
d’entrepans.

Old Star Covers el divendres a Vilanova de la Sal

Ball, concurs de
botifarra, actes infantils 
i les curses dels
Espartans i Espartanets 
centren la Festa

 L ’A juntament  de 
Montgai ha impulsat la 
recuperació de terrenys 
erms municipals per 
reconvertir-los en horts 
urbans i  obt indre’n 
rendiment.
 L a  i n i c i a t i v a  e s 
p o r t a r à  a  t e r m e  a 
Montgai i al nucli de 
Butsènit i serà a través 
d’un camp de treball, 
que tindrà lloc fins el 24 
de juliol.
 E n  e l  c a m p  d e 
treball, anomenat “De 
la terra venim i a la terra 
tornem”, hi participen 
u n a  q u i n z e n a  d e 
joves de 15 a 17 anys. 
L’objectiu és, impulsar 
un projecte local que 
se centra en reactivar 
l ’ús dels horts i  en 
desenvolupar l’economia 
d e  s u b s i s t è n c i a  a 
nivell familiar. Durant 
quinze dies, els joves 
a p r e n e n  d i v e r s o s 
conceptes relacionats 
amb l’horticultura. Als 
matins realitzen tasques 

a l  c a m p  e n t r e  l e s 
quals hi ha delimitar 
p a r c e l · l e s ,  a i x e c a r 
petits murs de pedra, 
arranjar la terra i les vies 
d’accés de l’aigua, entre 
d’altres. A les tardes, 
fan visites culturals a 
espais d’interès de la 
demarcació.
 S’ha de recordar que 
Montgai acull camps de 
treballs des del 2009. 
Enguany es tracta d’un 
projecte per recuperar 
espais erms i afavorir 
la creació d’horts a la 
l o c a l i t a t .  E l s  v e ï n s 
interessats en llogar 
una parcel·la per fer-
hi hort poden posar-
se en contacte amb 
l’Ajuntament.

Montgai recupera terrenys 
erms municipals per
convertir-los en horts urbans

Camp de treball a Montgai

En un camp de treball 
en el que hi participen 
15 joves de 15 a 17 
anys, fins el proper 24 
de juliol
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Recepció i lliurament de plaques als 
docents que s’han jubilat aquest curs

 L’Ajuntament va fer una 
recepció per als mestres i 
professors de la ciutat que 
s’han jubilat durant aquest 
curs 2012/2013. L’alcalde i 
el regidor d’Ensenyament 
a c o m p a n y a t s  d e  l a 
inspectora del departament, 
van mantenir una trobada 
amb sis dels docents que 
s’han retirat aquest any. El 
consistori va lliurar una placa 
commemorativa a Mercè 
Salze, de l’Escola Gaspar 
de Portolà; Josep Pedrós i 
Miquel Aguilà, de l’Escola 
La Noguera; Rafel Molina, 
de l’IES Ciutat de Balaguer, 
i Antonieta Safont i Maria 
Agustí, de l’Escola Vedruna.Grup de mestres i professors que s’han jubilat

Alumnes de la ZER el Jonc participen al 
projecte europeu eTwinning
 La ZER El Jonc (formada 
per les escoles de Camarasa, 
La Ràpita, Menàrguens i Va-
llfogona) s’ha tornat a animar 
de nou, aquest curs 12-13, 
a participar en un projecte 
europeu. Enguany ha format 
part dels Projectes eTwin-
ning, els quals impliquen que 
col·legis de diferents països 
europeus escullen un tema 
a treballar amb objectius i 
activitats comuns i que la 
llengua vehicular és l’anglès. 
Tot es fa on-line i es penja 
en la web eTwinning la feina 
feta.  Durant tot el curs s’ha 
treballat l’educació emocio-
nal amb el projecte titulat «A 
rainbow of feelings» («Un arc 

L’Ajuntament va fer una recepció a sis dels mestres i 
professors que s’han jubilat aquest 2012-2013

Alumnes de la ZER El Jonc

de St. Martí de sentiments»). 
Els socis de la ZER El Jonc 
han estat dues escoles d’Ità-
lia, una de Polònia, una altra 
de Romania, una de Letònia 

i una de Xipre.
 El proper curs l’escola 
de Vallfogona deixarà de 
pertànyer en aquesta ZER i 
serà una escola individual.

 L’Espai  Jove «Lo 
celler» de Castelló de 
Farfanya va acollir el 
passat divendres 5 de 
juliol, el primer fòrum 
comarcal de joventut 
entre joves i polítics, 
organitzat conjuntament 
per l’Oficina Jove de la 
Noguera i l’Ajuntament 
de Castelló de Farfanya, 
i que va comptar amb 
el suport de la Direcció 
General de Joventut 
de la Generalitat de 
Catalunya.
 El fòrum, al qual 
van assistir prop de 30 
representants d’entitats 
i  ajuntaments de la 
comarca, va servir per a 
debatre sobre la gestió 

dels espais joves que 
molts municipis tenen 
a disposició dels seus 
joves.
 L e s  d i f e r e n t s 
dinàmiques que s’hi 
van desenvolupar van 
servir per a extreure’n un 
document marc que es 
farà arribar als diferents 
ens de la comarca que el 
demanin i que els ha de 
permetre millorar la gestió 
dels seus espais juvenils, 
tan t  e ls  ges t ionats 
pels ajuntaments com 
els gestionats per les 
mateixes entitats de 
joves.
 Castelló de Farfanya 
h a  e s t a t  l ’ a m f i t r i ó 
d’aquesta primera edició 
del fòrum, que amb vista 
a anys vinents es farà 
a altres municipis de la 
comarca i on es debatran 
situacions en què es 
troben ajuntaments i 
entitats de joves en el 
seu dia a dia.

Primer Fòrum entre joves i 
polítics de la Noguera a
Castelló de Farfanya

Fòrum a Castelló de Farfanya

El Fòrum va estar
organitzat per
l’Ajuntament de
Castelló i l’Oficina 
Jove de la Noguera
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Os de Balaguer celebra la seva Festa 
Jove amb Moonlight i La Banda Puig

 El proper dissabte 
dia 20 de juliol la Plaça 
Major de Castelló de 
Farfanya  acollirà la 1a 
Festa Country Line Dan-
ce celebrada en aquest 
municipi.
 La festa començarà 
a les 21 h amb un sopar 

popular a la fresca  i 
continuarà amb el Ball 
d’una seixantena de 
cançons d’aquest  estil 
musical. L’objectiu de 
la festa és el de poder 
concentrar el nombre 
màxim de grups country 
de la província.

Castelló acull la primera Festa 
country Line Dance

Festa Country a Castelló de Farfanya

La Banda Puig actuarà a la festa del jovent d’Os de Balaguer

 L’Associació de Joves 
Sant Pitot d’Os de Balaguer 
organitzen la Festa Jove 
d’Os de Balaguer, el pro-
per dissabte 20 de juliol, a 
partir de les 23,30 hores al 
poliesportiu, amb entrada 
gratuita.
 La Festa començarà 
amb l’actuació de l’Orques-
tra Moonlight, seguida amb 
molta marxa pel grup de 
versions La banda Puig, i 
la festa s’acabarà fins a la 
matinada amb una disco 
mòbil.
 D’altra banda, durant els 
mesos de maig i juny s’ha 
celebrat amb èxit el 1r Cicle 
Musical de concerts que 
s’ha fet al Monestir de les 
Avellanes d’Os de Balaguer 
i que es va clausurar el 22 
de juny amb l’actuació del 
Quartet Folia.

La festa Jove es realitzarà aquest dissabte 20 de 
juliol al vespre al poliesportiu d’Os de Balaguer
organitzat per l’Associació de Joves Sant Pitot
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 En Jonathan Landry 
cada dia està més angoixat 
per la feina i el seu matrimoni 
fracassat. Un bon dia, la 
seva mare li demana que 
es reuneixi urgentment 
amb el seu oncle, en Julian 
Mantle, el qual gairebé 
no coneix. Fa uns quants 
anys, en Julian, que havia 
estat un advocat d’èxit, va 
decidir vendre-s’ho tot –fins 
i tot el seu flamant Ferrari- i 
refugiar-se en un monestir 
a l’Himàlaia. Ara en Julian 
necessita que en Jonathan 
l’ajudi. Li demana que viatgi 
a diferents llocs del món 
per aplegar nou talismans 
i les nou cartes que els 
acompanyen. Aquestes 
cartes, que contenen els 
secrets que en Julian va 
descobrir fent de monjo, 
poden salvar vides.

La farmaciola natural
Autor: Cristina Martí
Gènere: Guía didàctica 
de l’alimentació

 Amb aquest llibre 
no tan sols  podem 
elaborar remeis, sinó que 
contribuirem a la nostra 
economia domèstica, ja 
que ens estalviarem de 
comprar molts productes 
comercials i farmacèutics, 
i a més reduirem residus 
químics. Ens podem 
preparar a casa des de 
remeis per al refredat o 
per a les cremades, fins 
a solucions per al pugó 
del jardí o, fins i tot, per 
desembussar canonades. 
Les nostres àvies n’eren 
unes expertes, potser 
perquè van viure un llarg 
període de restriccions, 
però també tot es transmitia 
oralment. Homenatge 
a aquestes dones i en 
benefici de les generacions 
futures per recuperar-los.

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

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

Les cartes secretes del 
monjo que es va vendre 
el Ferrari
Autor: Robin Sharma
Gènere: Novel·la

 La Clara passa el dia 
a la platja amb els seus 
pares i s’ho passa molt 
bé: juga amb la sorra, es 
banya al mar... En Iassif 
només mira mar enllà per 
si veu tornar el seu pare, i 
el mar per a ell només és 
tristesa.
 Amb del icadesa i 
sensibilitat, la significació 
del mart per a la Clara 
i per a en Iassif, ben 
diferents l’una de l’altra, 
posa de manifest les 
barreres econòmiques 
i culturals que separen 
el desenvolupament del 
subdesenvolupament, la 
prosperitat de la misèria. 
I ,  m a l g r a t  t o t ,  t o t s 
compartim una mateixa 
humanitat, res millor que 
la veu dels infants per 
mostrar-ho.

El mateix mar, la
mateixa sal
Autor: Ester Vallbona Do-
mínguez
Gènere: Infants (+5)

C U LT U R A

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

Indesinenter

Floritures de l’aigua dibuixen la baixada
curulla de somnis, riu avall,
llum i flors d’estiu, barca rere barca.

Onegen les rialles,
paisatges idíl·lics, camins interiors
de força i jovenesa.
Imatges de postal perfan els petons 
màgics i espontanis, 
a la pell de l’aigua, a l’ullet dels dos,
al solc de la nau, al vaivé del ràfting.

Eclosió de vida,
tendreses esbojarrades s’estenen pel Segre.
Germinen històries,
tresors adolescents, comissures tènues,
primors i fineses, tot fent la Transsegre.

Conjuguen alhora, més que navegar,
sense saber com, el verb estimar.
El verb més bonic pel camí del riu,
amb aires de gesta, d’una gesta bella,
de música nostra, que té gust a glòria.
El conjuga ell, el conjuga ella.
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La Sentiu de Sió ha acollit un camp de 
treball per millorar el Parc de la Plana

 El municipi de la Sentiu 
de Sió, a la comarca de la 
Noguera, ha acollit del 30 de 
juny al 14 de juliol el camp de 
treball «Millora del parc de la 
Plana». Els participants han 
estat 15 menors de 15 a 17 
anys procedents de diverses 
poblacions catalanes. A més, 
també hi han participat joves 
del municipi que, de manera 
voluntària, han volgut formar 
part del projecte i de les acti-
vitats programades. 
 Aquest camp de treball 
té com a objectiu protegir 
l’espai natural del parc de 
la Plana amb una tanca de 
fusta per evitar possibles 

accidents en un espai 
situat a la vora del riu Sió, 
condicionat per a tot tipus de 
públic i molt usat pel jovent 
del municipi.
 La Sentiu de Sió ha tingut 
la concessió de diversos 
camps de treball, la major part 
d’ells internacionals. Tots ells 
s’han dut a terme juntament 
amb el Departament de 

La Sentiu de Sió

Cultura ja que totes les 
tasques desenvolupades 
han estat relacionades amb 
la recuperació, la neteja o 
la millora de béns d’interès 
cultural.
 Durant la tarda, els 
participants poden gaudir 
de múltiples activitats 
com són: un taller de 
Photoshop aprofitant que 
hi ha un punt TIC, un taller 
de batucada, activitats i 
campionats esportius (es 
poden practicar diferents 
modalitats esportives com 
bàsquet, futbol, futbol 7, 
tennis i voleibol) i activitats 
nocturnes com cinefòrums, 
caminades nocturnes, 
pedalades i excursions 
pel terme municipal, entre 
d’altres.
 Durant els caps de 
setmana s’han realitzat 
diferents sortides pel terme 
i la comarca.

Joves participants al Camp de Treball

Al Camp de Treball hi 
han participat un total 
de 15 joves d’arreu de 
Catalunya i alguns joves 
del municipi

 La família d’Ernest 
Solanes, últim president 
de l’Ateneu de Balaguer, 
va fer la donació de bona 
part del fons documen-
tal d’aquesta entitat a 
l’Ajuntament. Des de car-
tells a cartes pels socis 
fins el llibre d’actes, que 
el nét de Solanes, Marc 
Solanes, va recuperar 
arran del seu treball de 
recerca de Batxillerat, 
un estudi històric sobre 
l’Ateneu de Balaguer 
(1965-1978).
 Aquesta entitat va 
tenir un paper cabdal 
en la dinamització de la 
vida social i cultural de 
Balaguer i comarca, tot 
adquirint un perfil més 
polític i reivindicatiu en 
els darrers anys.
 La documentació 

quedarà dipositada a 
l’Arxiu Comarcal de la 
Noguera. 
 La directora de l’Arxiu, 
Maite Pedrol, va donar 
les gràcies a la família 
perquè “dipositar-ho en 
un ens públic és la millor 
manera perquè tothom 
pugui accedir a aquesta 
documentació”. A l’acte 
de donació, hi van assistir 
el regidor de Cultura, el 
president del Consell 
Comarcal i una filla i la 
dona d’Ernest Solanes.

El fons documental de
l’Ateneu de Balaguer donat a 
l’Arxiu de la Noguera

Acte donació a l’Arxiu

La donació ha estat 
feta per la família 
d’Ernest Solanes, 
últim president de 
l’entitat cultural
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El Correbars tanca el Concurs de tapes  
amb més d’onze mil tapes venudes

 L’Associació Correbars 
Balaguer es mostra molt 
satisfeta de la bona acolli-
da de la ciutadania.
 L’entitat proposa ara el 
repte d’organitzar una festa 
repartida pel calendari a 
partir de dos grups: Els 
grocs i els negres, els colors 
de l’escut de Balaguer. 
 Balaguer va tancar la 
quarta edició del Correbars 
amb un èxit de participants 
sense precedents. Des del 
passat 28 de juny i fins 
l’11 de juliol,  21 bars i 
restaurants de la capital de 

el president de l’entitat 
b a l a g u e r i n a  A r n a u 
Torrente, «La nostra idea 
és fer del Correbars un 
certamen que vagi molt 
més enl là d’una festa 
d’estiu. Volem convertir-la 
en un model de celebració 
que duri tot l’any per situar 
Balaguer com la capital 
gastronòmica de Ponent». 
 Cal destacar que els 
guanyadors del concurs 
es coneixeran la setmana 
vinent. 
 La tercera edició del 
Concurs  de  Tapes  va 
iniciar-se aquest any amb 
el quart circuit pels carrers 
de Balaguer, l’acte originari 
a partir del qual ha anat 
creixent el certamen en els 
darrers anys.

la Noguera han venut més 
d’11.000 tapes en el marc 
del Concurs de Tapes, que 
l’Associació Correbars ha 
organitzat enguany amb 
la col·laboració d’Estrella 
Damm. A la llum de les 
xifres, els organitzadors 
de la festa destaquen la 
consolidació de Correbars 
B a l a g u e r  a l h o r a  q u e 
afirmen que aquest èxit 
«obliga a obrir nous reptes 
ens els propers anys per 
fer  més gran aquesta 
celebració».   
De fet,  segons exposa 

Celebració dels Correbars 2013

 Amb l’arribada de 
l ’est iu ,  e l  munic ip i 
de Montgai s’omple 
d’activitats culturals i 
lúdiques per a totes les 
edats. 
 Des del consistori i 
amb la col·laboració de 
privats s’ha programat 
una agenda d’allò més 
variada per aquest mes 
de juliol.
 Entre les activitats 
fetes en destaca la 
celebració de la tercera 
edic ió  de  la  Pael la 

Popular,  de l  passat 
diumenge dia 14 a la 
plaça Prat de la Riba.  
 Aquesta  mate ixa 
setmana també ha tingut 
lloc una conferència sobre 
astronomia i astrologia al 
mirador del Baix Sió, 
que aquests dies està 
en obres perquè s’estan 
instal·lant unes tanques 
que substitueixen les 
cordes existents.
 D ’ a l t r a  b a n d a , 
aquesta setmana, el 
circuit de motocròs El 
Cluet de Montgai ha 
acollit el campus MX 
Dani Hernández en el 
qual hi han participat un 
total de 9 infants que han 
rebut classes Mx, BTT, 
Running, Cicle Indoor 
i  exhibició Freestyle 
Inside.

Montgai començà les
activitats d’estiu amb La
paella popular el 14 de juliol

Montgai

El circuit de motocròs 
El Cluet va acollir el 
Campus MX Dani
Hernández amb 9
participants

L’organització vol aprofitar l’èxit per continuar el 
correbars amb diferents activitats al llarg de l’any i 
fer de Balaguer la capital gastronòmica de Ponent
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La campanya Mulla’t segur/a aprofita 
la presència de joves a la Transsegre

 L’Oficina Jove de la No-
guera, l’Associació Antisida 
de Lleida i l’organització de 
la Transsegre, han tornat a 
sumar esforços per fomen-
tar la sexualitat segura i po-
sitiva a través de la campa-
nya «Mulla’t segur/a», que 
s’ha dut a terme els dies 13 
i 14 de juliol aprofitant la 29a 
edició de la Transsegre.
 L’acció ha consistit 
a  d i s p e n s a r  a l s / l e s 
par t ic ipants  joves  de 
la  Transsegre  de  mi l 
preservatius i agendes Estiu 
jove 2013, on es recullen les 
festes majors de la comarca 
i la manera de preservar-se 
de moltes malalties.Oficina Jove

Mayoristas s’imposa al Fermades en la 
final del Torneig de Futbol 7 de Balaguer
 Dilluns 8 de juliol, va 
finalitzar la 10a edició del 
torneig de futbol 7 Pigot-dis 
organitzat pel  CF Balaguer 
i que va començar el 17 de 
juny. En aquesta desena 
edició varen participar un 
total de 14 equips i 240 juga-
dors que varen disputar  dos 
lligues i una fase final de la 
qual va sortir el guanyador. 
La final d’aquesta 10a edició 
la van jugar els equips de 
Fermades i Mayoristas. Amb 
un resultat final de 1-3 a fa-
vor de Mayoristas. Amb una 
gran actuació del MVP de la 
final Víctor Sanz. El CF Ba-
laguer amb aquest torneig 
vol fomentar la practica es-

Durant el cap de setmana es van repartir un miler de 
preservatius i agendes Estiu Jove 2013

Torneig Futbol 7

 Al nord de la mun-
tanya del Cadi s’amaga 
un dels racons més bo-
nics d’aquesta serra: els 
Prats d’Aguiló, el qual el 
Centre Excursionista de 
Balaguer, van triar per 
accedir al cim de Coma-
bona.
 20 excursionistes de 
tots els nivells, ja que la 

sortida és relativament 
fàcil, 11km i 800 metres de  
desnivell. Es van reunir 
tot el grup el diumenge 
16 de juny davant del 
refugi «Cèsar A. Torràs» 
per començar a caminar. 
Van pujar per la cara 
nord sempre en direcció 
sud-oest fins trobar el 
pas dels Gossolans, on la 
última pujada és intensa 
però curta; continuaren 
cap al oest per la carena 
fins el cim de Comabona 
(2547m).
 Van gaudir  de la 
i m m i l l o r a b l e  v i s t a 
de la  cara nord del 
Pedraforca.

El Centre Excursionista visita 
la Serra del Cadi i puja al cim 
del Comabona

Participants del Centre Excursionista

El passat 16 de juny 
van visitar la Serra 
del Cadi fent un dels 
seus cims més bonics, 
el Comabona

portiva del futbol durant les 
vacances d’estiu.  S e g o n s 
Jordi Tarrés organitzador del 
torneig, “Aquesta 10a edició 

ha estat tot un èxit ja que en 
tot moment la competició ha 
estat marcada per el civisme 
i la esportivitat”.
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88 jugadors de tot el món participen a 
l’Open Internacional d’Escacs Balaguer

 Vuitanta-vuit jugadors 
prenen part des del 15 fins 
el proper 23 de juliol en la 
18a edició de l’Open Inter-
nacional d’Escacs Ciutat 
de Balaguer, un dels tor-
nejos més importants de 
Catalunya i puntuable pels 
rànquings FIDE (Federació 
Internacional d’Escacs) i 
FEDA  (Federación Españo-
la de Ajedrez). 
 La importància del tor-
neig també queda palesa 
en la procedència dels par-
ticipants, de fins a 14 països 
diferents, entre aquests: 
Perú, Xina, Sèrbia, Estats 
Units, Argentina, Andorra, 

Espanya, Catalunya, Geòr-
gia... 
 La competició es dispu-
ta a la sala d’actes del casal  
Lapallavacara i, en total, es 
faran 9 rondes que comen-
çaran cada dia a partir de 
les 16.30 hores.
 Pel que fa als resultats 
de la  primera jornada, cal 
destacar la derrota de dos 

Open d’Escacs

jugadors importants, Al-
berto Aranza i el mestre Jo-
sep Codina, que van caure 
davant de Javier Trepat i 
Andrés Hidalgo, respecti-
vament. 
 A l’acte d’inauguració 
hi van assistir l’alcalde de 
Balaguer, Josep Maria Roi-
gé, els regidors de Cultura, 
Miquel Aige, i Esports, Gui-
fré Ricart, el director del 
torneig, Cosme Barrera, i 
l’àrbitre principal de l’Open, 
el cubà Enio Bello.
 L’alcalde de Balaguer va 
felicitar als organitzadors, el 
Club d’Escacs Balaguer, per 
la “majoria d’edat del tor-
neig”, cosa que és “fruit de 
la vostra dedicació i esforç”. 
Així mateix, va convidar els 
participants a gaudir de 
l’oferta d’oci, gastronòmi-
ca i cultural que ofereix la 
ciutat de Balaguer. 

Open d’Escacs

L’Open Internacional 
d’Escacs va començar 
el passat dilluns 15 i 
s’acabarà el proper 23 
de juliol

 El Club Tennis Taula 
Balaguer va participar 
al Campionat de Cata-
lunya Aleví, celebrat 
l’últim cap de setmana 
del mes de juny, a Ripo-
llet. 
 Tot i la baixa d’últi-
ma hora de dos dels ju-
gadors i la conseqüent 
retirada de l’equip, es 
va poder mantenir un 
jugador en categoria 
individual i de dobles.
 Eduard Viladegut 
va aconseguir arribar 
a vuitens de final, on 
va caure amb el que es 
proclamaria el campió 
del torneig, Joan Díaz, 
de l’Ateneu 1882.
 En la modalitat de 
dobles, però, Viladegut 
es va fer amb l’or, junta-

ment amb Adrià Fernàn-
dez, del CTT Badalona. 
Els joves jugadors es 
van desfer de tots els 
seus contrincants, per-
dent únicament 2 jocs 
abans de plantar-se a 
la final, on van guanyar 
a Arnau Roca i David 
Cabrero, del Tàrraco, 
per un contundent 3 a 0, 
i així aconseguint pujar 
al podi del Campionat 
de Catalunya Aleví en 
modalitat de dobles.

El Club Tennis Taula Balaguer 
aconsegueix un or en el
Campionat de Catalunya aleví

Podi del Campionat de Catalunya Aleví de dobles

Aconseguit per la
parella Eduard
Viladegut de Balaguer 
i Adrià Fernández de 
Badalona
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El Centre d’Esplai Gaspar de Portolà i 
Les Peülles pugen a Les Forquetes

 El centre esplai Gaspar 
de Portolà juntament amb 
el centre excursionista Les 
Peülles del Montsec, van 
organitzar la tradicional sor-
tida al Pirineu, que aquest 
any ens va dur a les Forque-
tes, dos cims de 3.004 m. i 
3.007 m. Aquests pics estan 
a l’espectacular massís dels 
Posets i van accedir a través 
del refugi Viados. Van anar-
hi un grup força nombrós 
i d’edats molt diverses, fet 
que encara fa la sortida 
més original i atractiva. El 
companyerisme i la bona 
voluntat de tots i totes, són 
ingredients fonamentals 
quan vas a la muntanya.Sortida a les Forquetes

Campionat Catalunya-Aragó de dards al
restaurant Can Pere i Paqui de Balaguer
 El passat dissabte dia 
25 de maig va tenir lloc al 
restaurant Pere i Paqui un 
campionat de dards per pa-
relles «Catalunya – Aragó» 
en el qual hi van participar 
una vintena de parelles, 
quedant campions la pare-
lla representant d’Osca. 
 El regidor de Promoció 
de l’ajuntament de Balaguer 
Toni Velimelis va assistir al 
lliurament dels trofeus.
Hi van assistir unes 80 
persones.

En la seva sortida al Pirineu, els participants van fer 
el cim dels dos pics de més de 3.000 metres

 El III Campus d’An-
glès i  Futbol Robert 
Martínez es va celebrar 
des del passat 30 de 
juny fins al 7 de juliol a 
la localitat aranesa de 
Naut Aran.
 Una cinquantena de 
nens de diferents co-
marques catalanes van 
conviure durant set dies 
enmig d’una disciplina 
esportiva i  personal 
que de ben segur els 
enriquirà alhora que 

van poder gaudir d’una 
setmana de convivència 
i companyerisme, com a 
valors essencials el de 
l’esport. 
 El Campus va estar 
coordinat per Xavi Cas-
tellano i Pau Prior, men-
tre que l’actual entrena-
dor del Everton, Robert 
Martínez va poder estar 
present al campus  per 
compartir unes hores 
amb tots els partici-
pants al campus.
 Entre  e ls  part ic i -
pants al campus, els 
guanyadors d’una es-
tada d’una setmana a 
Anglaterra entrenant al 
futbol base anglès van 
estar en John Casey de 
Lleida i en Roger Bos-
que de Tremp.

Una cinquantena de nens
participen al III Campus
Robert Martínez a Naut Aran

Participants al Campus Robert Martínez

Robert Martínez va 
compartir unes hores 
amb els nens
participants al III 
Campus de Naut Aran

Lliurament dels trofeus
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 Em diuen bons amics 
i lectors que darrerament 
el que escric és aspre i 
amb un to ben agre. Amb 
un pessimisme que fa 
surar coses sempre desa-
gradables. No puc menys 
que donar-los la raó.
 Sento en el fons de 
l’ànima no haver sabut do-
nar als escrits la claredat 
i l’emoció que mereixen, 
per fer entenedora i una 
mica agradable la visió 
del que vec; m’ha sortit 
així. No he pogut rumiar 
les paraules per donar-
los-hi la força que havien 
de tenir, per fer reviure els 
meus sentiments defrau-

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.

Opinions
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Ajuntament de les consultories
Grup municipal Socialista
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El nostre Ajuntament 
cada  dia s’assembla més 
a una institució de col-
locació d’empreses d’au-
ditories i consultories.
 A mitjans del 2011 el 
primer que va fer el Sr. 
Roigé va ser contractar 
l’empresa Efial consulto-
ria, per tal de realitzar una 
auditoria laboral i altres 
serveis, que va costar a 
la ciutat de Balaguer uns 
21.240 e. Encara no l’hem 
vist i no sabem que n’han 
fet. Aquesta manca de 
transparència i de diàleg, 
s’ha convertit en una cons-
tant de l’actual govern i no 
només en aquest aspecte.
 Una altra prova la te-
nim en el decret 550 de 
data de 18 de maig de 2013 
que literalment diu: ”Ate-

sa la necessitat d’aquest 
Ajuntament de disposar 
d’un servei de suport tèc-
nic per l’agilització de pro-
cediments administratius, 
així com d’assessorament 
jurídic en matèria d’orga-
nització municipal i de ges-
tió de personal”, es con-
tracta l’empresa Estratègia 
Local,S.A., aquesta con-
sultoria costarà a la ciutat 
de Balaguer 21.695,30 e. 
 Tot això ens planteja 
una sèrie de dubtes i inter-
rogants, atès que la respos-
ta de l’alcalde a la pregunta 
del perquè s’havia contra-
ctat aquesta consultoria 
ha contestat que era total-
ment “confidencial” i que 
no ens diria res fins més 
endavant. Aquesta és la 
transparència del Sr. Roigé.

 Aquesta consultoria 
té un gran ventall d’ofer-
tes de treball. Entre d’al-
tres, elabora pressupos-
tos, plans de sanejament 
econòmic i d’austeritat, 
contenció de la despesa i 
rendibilitat del patrimoni. 
Intervé també en les ne-
gociacions amb represen-
tants sindicals, així com a 
la planificació i gestió de 
plantilles, selecció de per-
sonal i en l’aplicació del 
regim disciplinari, així com 
en programar estratègies 
i campanyes electorals.
 Nosaltres creiem que 
no cal fer aquesta despe-
sa. És totalment inneces-
sària, ja que l’Ajuntament 
ja compta en la seva plan-
tilla de tècnics totalment 
capacitats per a fer aques-
tes feines. A més disposa 
d’una consultoria externa 
per assumptes de personal 
i una altra de jurídica per 
casos puntuals.  Perquè 
es malgasten i malbara-

ten ara aquests recursos? 
Quin interès personal hi 
pot haver darrera d’aques-
ta decisió de l’alcalde?
 Elaborarà els pressu-
postos de l’Ajuntament? 
Ha passat més de la mei-
tat de l’any i encara no 
tenim pressupost  eco-
nòmic per funcionar. 
Això no havia passat 
mai. És una vergonya.
 Serà l’empresa encar-
regada de “negociar” amb 
la plantilla de personal so-
bre el seu conveni laboral? 
Farà potser la feina bruta de 
l’alcalde en aquest camp?
 Si és tan confidencial 
el seu encàrrec és potser 
perquè es dedicarà a re-
captar informació sobre els 
tècnics i/o polítics. Fins i 
tot ens hem arribat a plan-
tejar si és que potser ja 
s’està preparant la futura 
campanya electoral. I així 
podríem anar descabde-
llant dubtes i interrogants. 
 No anem bé, aquest 

govern no funciona. No 
governa. No veiem cap 
iniciativa pel futur de la 
ciutat. Està paralitzat. Més 
que un govern és un no 
govern i que no gestio-
na bé els diners públics.
 Resumint tot això, ens 
porta a dir que tenim un al-
calde que no es fia dels tèc-
nics i personal especialit-
zat de l’Ajuntament ni dels 
seus assessors jurídics. 
Que tenim un alcalde mal-
gastador que es troba im-
potent a l’hora de planificar 
i fer un pressupost adequat 
per la ciutat de Balaguer. 
Dubtem que aquesta  des-
pesa de 21.695,30 e tingui 
partida pressupostària, 
encara hem de veure l’in-
forme d’intervenció. Ens 
trobem amb un alcalde que 
no sap negociar amb els 
treballadors i treballadores 
de l’Ajuntament, etc., etc...

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

dats. Demano de la vostra 
benevolència un perdó, 
penseu que si el que par-
la es pot equivocar el que 
escriu també ho pot fer.
 Malgrat tot normal-
ment no sóc un pessimis-
ta, ans al contrari davant 
de tota aquesta porqueria 
de política que tenim, on 
només es considera els 
diners i el benefici del 
partit jo penso que això 
no pot ser el final. Pen-
sament que durà poc, per 
cert.
 El ser humà en la re-
cerca d’un món millor 
i d’una vida més digna, 
sembla no pot ni ha de 

conformar-se amb el que 
té. Però ho he dit i repetit 
també que el dia en que 
la crisis sigui acabada, el 
món i la vida no estarà al 
nivell on érem: s’haurà fet 
un camí a l’inversa que 
ens recordarà el fet farà 
molts anys. El món del 
treball serà molt diferent 
al que teníem abans del 
2007. S’haurà de tancar ai-
xetes i saber restar. L’aus-
teritat ens l’imposaran per 
grat o per força, i podrem 
recordar els dies passats 
com un paradís perdut. 
Si gosés aconsellaria que 
ens anéssim mentalitzant. 
El poble que sembla gens 
fàcil de collar, veus llegint  
a Josep Fontana la quan-
titat de lleis i mitjans en 
que qualsevol Estat mo-
dern s’autoprotegeix per 

a que tot continuï igual. 
Els canvis seran els que 
ell (l’Estat) vulgui, les 
identitats nacionals que 
podien donar una força 
ben determinant ha estat 
dissolta amb l’emigració. 
S’ha d’afegir la coral dels 
somiatruites donant-se 
la mà amb els cantama-
nyanes de torn fent fum 
a l’altar de la Utopia per 
ells viure bé. I el mateix 
difícil poble davant de 
lleis, jutjats, repressió 
ben democràtica i d’algun 
afalac i copec a l’espatlla 
enterrarà qualsevol trona-
da mòmia que transporti 
un perill pels seus inte-
ressos particulars. Tots 
anem caminant pel camí 
del tant-semenfotisme, 
que en una variant ens 
condueix a mirar-nos a si 

mateixos on trobarem el 
vertader tresor propi que 
ningú ens podrà robar. 
Lentament veurem que 
vam crear una tan gran 
unflor a cadascuna de les 
nostres cases, que ara 
convé, potser, panteixant 
una mica, treure aire que 
igualment viurem.
 Amics meus jo no suo 
fel ni bec vinagre. Del fet-
ge estic bé i els vins del 
Castell del Remei m’en-
canten, i no vull oblidar 
els de la Ribera del Duero. 
La meva vida és ben gris 
com jo vull que sigui, fins 
i tot no em falten algunes 
persones que m’odien 
cordialment, sé molt bé el 
per què. Ah! I no oblideu 
que sóc un optimista em-
pedernit.
----------------------------------------
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El Grup de Mestres de la Noguera dóna 
5.600 euros a l’Associació “l’Estel”

 El Grup de Mestres de la 
Noguera, després de 25 anys 
d’activitats pedagògiques a 
la nostra comarca, està 
en procés de dissolució. 
Per acord de l’Assemblea 
Extraordinària, ha lliurat 
part del seu patrimoni a 
l’associació balaguerina 
«L’Estel».
 El  26 de juny membres 
de la Junta liquidadora 
del Grup de Mestres de la 
Noguera van fer donació de 
la quantitat de 5.600 euros 
als membres de la Junta 
de l’Associació «L’Estel». 
La quantitat rebuda anirà 
destinada a la compra d’un 
vehicle adaptat.Donació del Grup de Mestres a l’Estel

La Junta liquidadora del Grup de Mestres dóna els 
diners que serviran per comprar un vehicle adaptat

 Tot és a punt per la 
Festa Eclipse Disco Bar 
(FEDB).
 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.
 E l  s o p a r  s e r à 
multitudinari, a hores 
d’ara ja s’han tancat  
les reserves, amb  més 
de 250 persones i està 
totalment ple, superant 
les previsions de la 

organització.
 Al accedir a la festa, 
els assistents podran 
immortalitzar la seva 
imatge amb un Photocall 
que s’ha preparat per 
l’ocasió.
 Els DJ’s estan treien 
la pols dels «tocadiscos» 
i passant l’esponjeta pels 
vells vinils, i preparant tot 
el material per una festa 
molt esperada.
 Una festa que servirà 
per retrobar-se amb els 
amics del local Eclipse, 
que recordaran la música 
de finals dels 70, 80 i 
principis dels 90, tant per 
aquells que hi van passar 
hores de la seva juventut, 
com pels que volen saber 
i  disfrutar d’aquella 
música i ambient.

Tot és a punt per la Festa 
Eclipse Disco Bar, el proper 
dissabte 20 de juliol

Festa Eclipse Disco Bar

Amb més de 250
comensals, la
inscripció al sopar al 
passeig de l’estació ja 
està tancadaMari Pau Huguet i Julià Peiró preseten 

el llibre “Metalls preciosos”
 Mari Pau Huguet i Julià 
Peirò van presentar el llibre 
Metalls Preciosos a la No-
guera Càmping & Bungalow, 
el passat 13 de juliol, de 
l’autor Josep Gamell amb 
una tertúlia entre els tres 
personatges. L’esdeveniment 
es va organitzar, aprofitant la 
gran afluència de gent durant 
la festa de la Transegre i les 
vacances escolars.
 El llibre que van presen-
tar, consta de 16 entrevistes 
a personatges famosos de Llibre “Metalls preciosos”

l’àmbit català i intenta des-
cobrir la persona que sovint 
s’amaga darrere d’aquests 
homes i dones.
 Enguany el Noguera 
Càmping & Bungalow ce-
lebra el seu 20è aniversari 
de la seva obertura i per 
aquest motiu van fer una 
festa per  homenatjar a tots 
els col·laboradors que van 
fer possible l’obertura del 
mateix, amb la presència de 
Mari Pau Huguet i del grup 
els Laietans.
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El Castell d’Os de Balaguer inaugura el 
Festival Internacional Germans Pla

 El proper 27 de juliol co-
mençarà el 1r Festival Interna-
cional de Música Germans Pla  
amb un concert al Castell d’Os 
de Balaguer a càrrec d’Anton 
Serra, Almudena Jambrina, i 
Jordi Ribell, a les 21 h. El pro-
per concert serà el 31 d’agost, 
a les 22 h a l’Església de Sant 
Domènec de Balaguer amb 
la Filharmonia de Cambra de 
Barcelona.
 Aquest festival neix amb la 
voluntat d’agermanar diverses 
poblacions de La Noguera a 
fi de referamar l’activitat mu-
sical d’aquesta comarca i la 
seva capital, Balaguer, a través 
de la figura dels tres Germans 
Pla nascuts el segle XVIII a 
Balaguer.

Castell d’Os de Balaguer

El segon concert del Festival es farà el proper 31 
d’agost a l’esglèsia de Sant Domènec de Balaguer

 Des de l’estiu de 
2010, s’ofereixen visites 
guiades diürnes al jaci-
ment neandertal de la 
Roca dels Bous, a Sant 
Llorenç de Montgai.  
 A q u e s t a  m a n e r a 
innovadora de visitar 
un espai arqueològic, 
ofereix als visitants la 
possibilitat d’utilitzar 
un iPad per consultar 
tot tipus de continguts 
informatius com foto-
grafies panoràmiques 

de l’entorn paisatgístic 
vídeos sobre la vida de la 
gent neandertal, així com 
reproduccions 3D d’eines 
prehistòriques. 
 A més d’aquestes vi-
sites diürnes, des de l’Es-
pai Orígens ens proposen 
realitzar el dissabte 20 de 
juliol, i els dies 3, 17 i 31 
d’agost visites guiades 
nocturnes a la Roca dels 
Bous.    
 Aquestes visites guia-
des tenen la particularitat 
d’iniciar-se a les nou de 
la nit i permeten visua-
litzar alguns aspectes 
de la visita que amb les 
diürnes no s’aprecien 
tant nítidament, com la 
senyalització amb làser 
de les estructures arque-
ològiques.

Visites nocturnes al jaciment 
neandertal de la Roca dels 
Bous a Sant Llorenç

Roca dels Bous

Les visites es faran 
els dies 20 de juliol i 
el 3, 17 i 31 d’agost, 
organitzades per
l’Espai OrígensLliurament del premi Caragol d’Or ‘13 

al Dr. Joan Ramon Garcés i Gatnau
 La Societat Gastronòmica i 
Cultural del Comtat d’Urgell ja 
fa 13 anys va instituir el premi 
“Caragol d’Or” a la persona/es, 
entitats o empreses que amb 
el seu treball hagin destacat 
en les seves investigacions o 
treballs col·lectius en pro del 
nostre poble, comarca o país. 
Enguany, la distinció recau 
sobre el Dr. Joan Ramon Gar-
cés, pels seus treballs sobre 
el càncer de pell i per la seva 
viva disposició dins la societat. 
El lliurament es farà aquest 
diumenge 21.

Premi Caragol d’Or
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
----------------------------------
ES LLOGA apartament 
cèntric amb ascensor, 
calefacció i a/a. Raó: 
973451371.
----------------------------------
LLOGUER/venda de 
pàrquings al c/ Barce-
lona, 72 i c/ St Jaume, 
2. Raó: 676116396.
----------------------------------
VENDA o LLOGUER 
de pàrquings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó 
telèfons: 629310479-
629715431.
----------------------------------
ES LLOGA 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. T: 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.
----------------------------------

TREBALL
----------------------------------
ES DONEN classes 
personalitzades d’an-
glès, primària i ESO. 
Raó: 647185846.
----------------------------------

ES NECESSITA Oficial 
de perruqueria, amb 
un mínim de 5 anys 
d’experiència per po-
der realitzar tots els 
serveis a la perfecció. 
Horari de 1/2 jorna-
da per les tardes de 
dimarts a divendres 
i dissabte pel mati. 
Interessats enviar Cur-
riculum Vitae al c/ 
Sant Ermengol, 18 de 
Balaguer. En breu ens 
ficarem amb contacte 
amb la persona esco-
llida.
----------------------------------
CHICA INGLESA de 
28 años, con experi-
encia en el cuidado de 
niños de edades entre 
6 y 18 años, se ofrece 
como canguro y ayuda 
y mejora del inglés 
de los niños. Razón: 
655115574.
----------------------------------
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
----------------------------------

SE TRASPASA Li-
cencia de Taxi de Ba-
laguer. Oportunitat 
d’assegurar-se un lloc 
de treball fixe. Es tras-
passa amb cartera de 
clients, companyies 
d’assistència en carre-
tera, SS i altres. Trucar 
al 609382223 (tardes).
----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa. Classes par-
ticulars i també per a 
grups. Raó: 650422582.
----------------------------------
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.
---------------------------------- 
PERRUQUERIA San-
dra Barea Estilisme, 
busca esteticient amb 
experiència per po-
der fer front al Centre 
d’Estètica. Imprescin-
dible ser autònom. 
Enviar CV al centre, al 
c/ Cadí, 1, baixos de 
Balaguer.
----------------------------------

VARIS
----------------------------------
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.
----------------------------------
VENDA de quadres 
pintats a mà, acrílics, 
mig punt, miralls de-
coratius i de relleu. 
Compra dcoració a 
preu de cost. Raó: 
609135472. 
-----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció, 
adreçeu-vos a les nos-
tres oficines al c/ Sant 
Lluís, 36-38 altell de 
Balaguer, per telèfon al 
973448273 o bé al 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 18 de juliol a les 8 de la tarda del 25 de juliol CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 25 de juliol a les 8 de la tarda de l’1 d’agost SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 d’agost a les 8 de la tarda del 8 d’agost 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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