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Dolors i Lluís
 Durant aquesta tardor, Balaguer acull la presentació 
de dos llibres destacats.
 La primera d’aquestes presentacions va tenir lloc el 
passat divendres 27 de setembre, a la sala d’actes de 
l’ajuntament de Balaguer. El títol del llibre “Caminar per 
ser feliç. El mestre de les xiruques”. Records, anècdotes, 
vivències del Lluís Garrofé, veí de Tartareu i balaguerí  
d’adopció (fa uns anys li van lliurar la medalla de fill adoptiu 
de la ciutat), gran educador, persona integra com n’hi ha 
poques, que ha fet de la seva vida tota una lliçó de maneres, 
de comportament, d’actituds, sempre des de la humilitat i 
la senzillesa, que l’ha convertit en una persona entranyable 
i molt estimada per tothom,  fet que ho demostra que a la 
sala d’actes no hi cabés ni una agulla.
 L’altre llibre es presentarà el proper 18 d’octubre, 
també a la sala d’actes de l’Ajuntament a partir de les 8 
de la tarda, “La cocina de Dolors Mateu”, un llibre amb 
més de tres-centes receptes de cuina que es caracteritzen 
per la seva rapidesa, facilitat, fiabilitat, economia i amb 
uns resultats més que satisfactoris. Un llibre editat 
per Planeta, que està cridat a ser tot un best seller de 
la bibliografia gastronòmica.  La Dolors és una de les 
blogueres internautes més seguida de l’estat espanyol, ja 
que el seu blog el segueixen més de quinze mil persones 
diàries i des del que el va obrir ara fa uns cinc anys, han 
estat milions les persones que han gaudit de les seves 
prop de mil receptes que dia a dia, va penjant al seu blog 
que li va regalar la seva família quan va fer els 50 anys.
 Moltes felicitats amb aquests dos personatges 
mediàtics per apropar-nos la seva quotidianitat.

 Amb aquest article, en-
ceto una nova temporada. La 
d’enguany és especial. I no 
em refereixo als fets que es 
poden o no esdevenir, sinó a 
nivell particular. Estic segur 
que el lector entendrà  que 
esmenti que ara fa vint-i-cinc 
anys que va sortir publicada 

ta medieval. ¿Algú em pot 
explicar com durant aquell 
cap de setmana no va onejar 
la bandera o estendard dels 
comtes d’Urgell en cap de 
les torres del castell, quan 
commemorem els 600 anys 
de la fi del comtat? Ara, ja 
hi torna a ser, perquè han 
reemplaçat una versió de 
l’estelada original que hi era 
present des del darrer 11-S. 
És així com s’aconsegueix la 
Q de Qualitat?

la meva primera columna en 
aquesta revista. Al comença-
ment, durant quasi un lustre 
i sota el nom de Millorem... 
vaig anar donant un seguit 
de normes i exercicis de 
llengua catalana. Després, 
i amb el mateix encapçala-
ment o des de fa un temps 
amb el Què en penseu?... he 
intentat  reflexionar sobre te-
mes locals o més generals.
 Avui us en proposo un 
que succeí la passada fes-
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Firauto arriba a la seva 22ena edició, 
els propers dies 19 i 20 d’octubre

 Balaguer acollirà els 
propers 19 i 20 d’octubre 
una nova edició de Firauto, 
un certamen dedicat al 
vehicle de segona mà, que, 
any rere any i ja en són 
22, s’obre a nous sectors 
relacionats amb el món 
del motor. Així, doncs, en 
aquesta edició hi haurà una 
exposició de maquinària per 
a persones amb mobilitat 
reduïda, que es sumarà a 
les estrenades l’any passat 
d’autocaravanes i platafor-
mes elevadores i maquinà-
ria industrial. 
 La fira comptarà amb 
4.500 m2 d’exposició dins 
del pavelló, i 1.850 m2, a fora. Firauto

Vora quaranta associacions participen a 
la XIII Fira d’Entitats de Balaguer
 Una quarantena d’asso-
ciacions van participar en la 
XIII Fira d’Entitats de Bala-
guer, un certamen dedicat a 
la promoció de l’associacio-
nisme i el voluntariat.
 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé; el direc-
tor dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament, Miquel 
Àngel Cullerés; el president 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, Pere Prat, i la 
presidenta de l’Associació 
Dones d’Almatà, Lina Gené, 
acompanyats de diversos 
regidors del consistori, van 
ser els encarregats d’inau-
gurar aquesta fira.
 L’objectiu de la fira és fa-

Més de sis mil metres quadrats d’exposició entre 
vehicles d’ocasió, autocaravanes i maquinària

Fira d’Entitats

cilitat a les entitats i associ-
acions un espai per mostrar 
la feina que fan durant l’any, 
moltes vegades invisible, 

 Balaguer acollirà de 
nou la Fira Slow Food 
d’Alimentació i Salut 
organitzada per l’associ-
ació Slow Food Terres de 
Lleida i que se celebrarà 
els dies 5 i 6 d’octubre a 
Balaguer, al pavelló firal 
d’Inpacsa. La creixent 
sensibilització pel con-
sum ecològic, respon-
sable i sostenible, i la 
participació desinteres-
sada de conferenciants, 
cuiners i voluntaris ha fet 
possible la consolidació 
d’aquesta fira que arriba 
a la sisena edició.
 La presentació del 
pòster i la programació, 

es fa fer amb la presèn-
cia de Josep Pàmies, 
Joan Inglada, president 
de Slow Food Terres de 
Lleida, Josep Maria Roi-
gé, alcalde de Balaguer i 
Toni Velimelis, regidor de 
promoció econòmica.
 La f ira consta de 
d iverses  secc ions  i 
activitats: mercat de 
la terra, conferències, 
tallers, tastos i àrea 
infantil. L’esdeveniment 
p r e t é n  a p r o p a r  e l s 
petits productors i els 
consumidors, recuperar 
els hàbits alimentaris de 
la cuina de temporada i 
de proximitat, gaudir de la 
cuina tradicional lligada a 
la terra i a les estacions, 
promoure una educació 
alimentària basada en 
productes naturals i de 
qualitat, i fer difusió de 
les teràpies naturals que 
es troben en la saviesa 
popular i ancestral.

El 5 i 6 d’octubre arriba una 
nova edició de la Fira Slow 
Food d’Alimentació i Salud

Presentació de la Fira Slow Food

Organitzada per
l’Associació Slow 
Food Terres de Lleida 
amb mercat, xerrades, 
tallers i tastos

però altament necessari, 
essent un bon aparador de 
cara als visitants i per la 
gent que s’hi vulgui sumar.
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Un total de 80 persones han iniciat la 
seva participació al programa Frida

 L’Ajuntament de Bala-
guer, a través del projecte 
Frida, ha posat en marxa 
aquesta setmana diversos 
tallers formatius en els que 
hi ha participat unes 80 
persones.
 L’objectiu d’aquests 
cursos és oferir una formació 

específica als beneficiaris 
d e l  p r o g r a m a  Fr i d a , 
bàsicament dones sense 
feina, per tal que millorin 
les seves perspectives 
d’inserció laboral. De fet, 
tant la feina de formació com 
d’orientació laboral estan 
tenint els seus fruits, ja que 

Presentació del programa Frida

 El passat diumenge 
29 de setembre, dins de 
les Jornades Europees del 
patrimoni, el Museu de la 
Noguera va organitzar una 
visita guiada a les restes 
arqueològiques del Cas-
tell Formós de Balaguer.

 Tècnics del Museu 
van explicar a la setante-
na d’assistents a la visita 
els orígens del Castell, 
que primer fou un palau 
àrab i, posteriorment i fins 
que fou abandonat l’any 
1413, la residència dels 
Comtes d’Urgell. Així com 
quines eren les funcions i 
la distribució dels espais 
que s’han anat desco-
brint amb les successives 
campanyes d’excavació, 
principalment en la que 
s’està desenvolupant ac-
tualment.

El Castell Formós obre les
portes en les Jornades
Europees del Patrimoni

Visita guiada al Castell Formós

Tècnics del Museu 
de la Noguera van 
fer una visita guiada 
a una setantena de 
persones

des del passat desembre 45 
persones han trobat feina 
gràcies al programa Frida.
 La regidora de Serveis a 
les persones i responsable 
del  programa, Rosana 
Montané, explica que, 
sovint, són les empreses les 
que es posen en contacte 
amb el projecte en busca 
d’un perfil determinat, tot 
i que apunta que des del 
programa també s’ensenya 
a buscar feina.

Des del passat mes de desembre, un total de
45 persones del programa Frida han trobat feina
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Els nascuts l’any 1943 celebraran el 
seu 70è aniversari el 27 d’octubre

 El 27 d’octubre tindrà 
lloc la festa de celebració 
del 70è aniversari dels 
balaguerins i balaguerines 
nascuts l’any 1943, amb un 
dinar al Santuari del Sant 
Crist. 
 Des de l’organització es 
convoca a tothom qui ho 
vulgui celebrar a participar 
a la festa. Així, doncs, 
tothom qui hi vulgui ser 
cal que truqui al telèfon 
973445854 - 973446588.
 Paral·lelament, l’orga-
nització també farà arribar 
cartes a les persones que 
l’any 2008 van participar a 
la festa del 65è aniversari 
per poder-hi participar.Balaguer

La Residència Santa Maria va celebrar 
la seva Festa anual amb els residents
 Aquest passat dissabte 
21 de setembre, es va dur 
a terme la 11a Festa de la 
residència Santa Maria 
de Balaguer; celebrant 
així, una trobada més amb 
tots els avis, familiars i 
treballadors del centre.
 Els actes van constar 
d’una missa, l’actuació 
del  grup d ’Havaneres 
Terraferma i un berenar fi de 
festa, per tots els assistents.
 Pepita Sotelo de Creu 
Roja va explicar el projecte  
d’Avis Solidaris.

L’any 2008 ja van fer una festa similar per celebrar 
el 65 aniversari a la capital de la Noguera

Actes a la residència Santa Maria

 El Consell Comarcal 
de la Noguera organitza 
per aquest curs escolar 
2013-2014 les XI Aules 
d’Extensió Universitària 
de la Noguera.
 L’objectiu d’aquestes 
Aules és oferir  a la 
població en general la 
possibilitat de rebre una 
formació permanent, 
continuada i de qualitat 
que permeti adquirir 

El Consell Comarcal, organitza 
un nou curs escolar de les
Aules d’extensió Universitària

Nou curs de les Aules d’extensió universitària

Aquesta serà la XI 
edició i començaran 
les classes el proper 
dia 16 d’octubre fins 
el proper 14 de juny

nous coneixements, 
ampliar el nivell cultural 
i participar activament 
en la vida ciutadana de 
la nostra comarca.
 E l  p r o g r a m a 
d’aquest any incorpora 
matèries com medicina, 
música, història de 
la llengua catalana, 
mitologia, antropologia 
i natura, entre altres, 
i  n o v e s  s o r t i d e s 
formatives i culturals 
que pretenen descobrir 
la nostra terra i  el 
nostre país. Les classes 
començaran el dia 16 
d’octubre de 2013 i 
finalitzaran el dia 11 de 
juny de 2014.
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 La Residència Assis-
tida Comtes d’Urgell de 
Balaguer, va organitzar 
una jornada de portes 
obertes amb més de 300 
participants.
 Aquesta  jo rnada 
s’organitza anualment 
a m b  l ’ o b j e c t i u  d e 
potenciar la convivència 
entre totes les persones 
i institucions vinculades 
amb el centre residencial: 
usuaris dels serveis, 
familiars, treballadors i 
representants polítics.

La residència Comtes d’Urgell 
celebra la Jornada de portes 
obertes amb els familiars

Residència Comtes d’Urgell

Els residents van
rebre als convidats en 
una jornada de portes 
obertes amb 300
persones assistents

L’Associació d’Amics de l’Acordió
promou concerts al carrer d’Avall

 Per tal de promocionar 
l’ús de l’acordió, l’Associació 
d’Amics de l’Acordió de 
Balaguer ha improvisat, 
cada dissabte d’estiu, petits 
concerts al carrer d’Avall.
 Aprofitant el bon temps, 
el socis de l’entitat han de-
cidit treure els instruments 
al carrer per assajar, alhora 
que acosten la música als 
vianants.
 La iniciativa, segons 
explica Armengol Oliva, un 
dels membres de l’entitat, 
ha tingut molt bona acollida 
entre el públic, que tot pas-
sejant o comprant al carrer 
d’Avall, podia gaudir d’un 
petit concert.Acordionistes al carrer d’Avall

L’Esbart Dansaire Castell Formós ha 
participat a la Fira d’Entitats i l’Harpia
 L’Esbart Dansaire Castell 
Formós, sempre disposat 
a col·laborar en activitats 
socials, lúdiques o festives 
que es celebren a la ciutat,  va 
participar a la fira d’entitats 
de Balaguer amb una mostra 
de danses catalanes.
 L’ E s b a r t  t a m b é  v a 
participar a la Festa Medieval, 
Harpia ‘13, amb una mostra 
de danses  medievals, dins 
el programa d’espectacles 
programats a l’hora del 
sopar.

Tots els dissabtes de l’estiu de 6 a 8 de la tarda, han 
portat aquest instrument al carrer comercial

Actuació de l’Esbart Dansaire a l’Harpia 2013

 Enguany, el programa 
d’actes va oferir  un 
acte de benvinguda 
on els  residents van 
rebre als convidats i els 
obsequiaren amb un 
«còctel de benvinguda»  i 
u n  o b s e q u i 
c o m m e m o r a t i u  d e 
la  d iada consistent 
e n  u n  « p a p a l l o n a » 
c o n f e c c i o n a d a 
p r è v i a m e n t  p e l s 
residents al taller de 
manualitats.
 Durant la jornada, 
es va fer una exposició 
commemorat iva  del 
1 0 è  a n i v e r s a r i  d e l 
projecte Avis Solidaris, 
promogut per Creu Roja 
La Noguera, i al qual 
la Residència Comtes 
d’Urgell i ha participat 
des del seu inici.
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 El passat divendres 
20 de setembre es va 
inaugurar l’exposició 
«Fòssils de la nostra ter-
ra». 
 Aquesta exposició 
està cedida per l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs i es 
podrà visitar a la sala 
d’actes de l’Ajuntament 

La Sala d’Actes de les
Avellanes acull la mostra de 
“Fòssils de la nostra terra” 

Exposició de fòssils

La exposició “Fòssils 
de la nostra terra” es 
pot veure fins el
proper 3 de novembre 
a Les Avellanes

de Les Avellanes i Santa 
Linya durant tots els 
matins fins al proper dia 
3 de novembre.
 Després de l’acte 
d’inauguració d’aquesta 
exposició de fòssils de 
la nostra terra, es va 
realitzar una xerrada 
a càrrec del senyor 
Antoni Lacasa sobre 
«Història de l’home». 
 L’acte inaugural de 
l’exposició va comptar 
a m b  u n a  t r e n t e n a 
d’assistents, la majoria 
veïns del municipi de 
Les Avellanes-Santa 
Linya.

L’Oficina Jove posa en marxa el
programa d’autoempresa “Arrenca”

 L’Oficina Jove Noguera 
ha posat en marxa el pro-
jecte “Arrenca” per fomen-
tar l’autoempresa entre la 
població jove. 
 El projecte consisteix, 
d’una banda, en la realització 
d e  d i v e r s e s  s e s s i o n s 
grupals informatives en  
què els potencials joves 
e m p r e n e d o r s  r e b r a n 
i n f o r m a c i ó  g e n è r i c a 
sobre l’emprenedoria; i 
per altra banda, hi ha la 
possibilitat de fer sessions 
individualitzades en què 
els joves que ja tenen una 

idea de negoci rebran 
l’assessorament necessari 
per a convertir la seva idea 
en un negoci real.
 El calendari i el programa 
de les sessions grupals 
són els següents: el 25 de 
setembre, jornada sobre 
la «Creació d’empreses»: 
p e r f i l  e m p r e n e d o r   i 
habilitats emprenedores, 
objectius i estructura del 
pla d’empresa, formes 
jurídiques empresarials i 
fonts de finançament; el 
9 i 23 d’octubre, jornada 
«Planificació econòmica 

i  f i n a n c e r a » :  e i n e s 
d’anàlisi de la viabilitat 
d e l  p r o j e c t e ,  m o d e l 
dels estats comptables 
provisionals, model del 
punt d’equilibri i anàlisi 
de la viabilitat econòmica 
i financera; el 18 d’octubre, 
j o r n a d a  « M à r q u e t i n g 
sostenible», que inclou 
visites a empreses de la 
zona i el 13 de novembre, 
jornada «Màrqueting català 
i empresa. Ja estàs al dia?»: 
estudi de mercat, pla de 
màrqueting, l’empresa a la 
xarxa, i català i empresa.

Oficina Jove de la Noguera
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Montgai Màgic arriba a la seva 5a
edició, els dies 4,5 i 6 d’octubre

 Els nascuts els anys 
1962 i 1963 a Castelló de 
Farfanya, van celebrar el 
passat 21 de setembre, 
la festa del 50 aniver-
sari, amb una visita a 
diferents llocs d’interès 
del municipi. Van visitar 
l’església, les piscines, 

l’escola i el casal del po-
ble, on van poder gaudir 
d’una exposició de dife-
rents objectes, joguines, 
artesania que els recordà 
la seva infantesa.
 La festa va acabar 
amb un sopar i una ses-
sió de ball.

Els nascuts el 1962 -63 a
Castelló celebren els 50 anys

50 aniversari a Castelló de Farfanya

Montgai Màgic

 Aquest cap de setmana, 
arriba una nova edició del 
Montgai Màgic, la Fira de la 
Màgia al carrer, amb la presèn-
cia de mig centenar de mags 

Hi haurà intèrprets de llengua de signes a la carta i 
una sessió de màgia per a persones amb discapacitat

amateurs. 
 Entre les novetats d’en-
guany destaca el caire social, 
amb intèrprets de llengua de 
signes a la carta pels qui ho 

desitgin. Divendres mati, es 
tornarà a organitzar una sessió 
de màgia adreçada a persones 
amb discapacitat, una xoco-
latada i un taller de màgia a 
càrrec del Mago Martin.
 Es comptarà amb un circ 
màgic, concursos, i el 2n con-
curs de màgia close-up (d’a 
prop) i el 3r de màgia general, 
amb la participació d’una 
dotzena de persones.
 Divendres al vespre s’or-
ganitza una gala solidària 
amb Mags del Món a la sala 
Ateneu. Durant tot el cap de 
setmana hi haurà les actua-
cions de mags de tot l’estat 
espanyol d’edats entre els 
11 i 79 anys, oferint una cin-
quantena d’espectacles en 
18 espais diferents,  el mercat 
màgic i tallers. Dissabte a la 
nit hi haurà l’actuació del Mag 
Txema.



10 >> C O M A R C A

 El proper cap de set-
mana del 12 i 13 d’oc-
tubre Camarasa serà el 
municipi amfitrió de la  
Comarkalada, la Trobada 
de Joves de la Noguera.
Ent re  les  d i fe rents 
activitats que es duran 
a terme durant el cap de 
setmana, destaquen el 
Fòrum d’alcaldes/esses 
i regidors/es de joventut, 
i la Fira Jove, en la qual 
les entitats de joves de 
la comarca participen 
amb el disseny d’estands, 
enguany sota el lema «El 

Camarasa acollirà la festa 
jove de la Comarkalada els 
dies 12 i 13 d’octubre

Presentació de la Comarkalada 2013

Una Trobada dels
joves de tots els
municipis de la
Noguera, els dies 12 i 
13 d’octubre

Balaguer va retre homenatge a la
centenària, Maria Vidal Ibánez

 L’alcalde de Balaguer, 
J o s e p  M a r i a  R o i g é , 
acompanyat de la regidora, 
Rosana Montané,  van 
participar en l’homenatge 
a Maria Vidal Ibánez, una 
àvia de la residència Sant 
Domènec de Balaguer que  
ha fet 100 anys.
 Amb motiu del seu 
a n i v e r s a r i ,  e l  c e n t r e 
geriàtric on resideix, va 
organitzar una festa, en la 
que també hi van participar 
la vicepresidenta primera 
del Consell Comarcal, Maria 
Antònia Pubill, i el director 
dels serveis territorials de 
Benestar Social i Família a 
Lleida, Joan Ramon Saura.Homenatge a Maria Vidal Ibánez

Les Avellanes se suma als actes de la 
Setmana de la mobilitat sostenible

Els actes van estar organitzats per la Residència 
Sant Domènec de Balaguer on resideix

Caminada per les Avellanes

meu poble a les fosques». 
També es podrà participar 
a la gimcana «Noguerenc 
de ferro» i en diversos 
espectacles i concursos 
populars.
 A la nit ,  aquesta 
trobada d’entitats juvenils 
de la Noguera estarà 
dinamitzada amb els 
grups musicals la Munt 
Band i Tremendos.
 El Consell Comarcal, 
l’Ajuntament de Camarasa 
i l’Associació de joves 
«Camarasa Jove» són les 
entitats organitzadores 
de la vuitena edició de la 
Comarkalada, festa dels 
joves i per als joves que 
ja s’ha consolidat a la 
comarca i amb els anys 
ha merescut ser inclosa 
en el catàleg de bones 
pràctiques de la Direcció 
General de Joventut.

 El  municipi  de Les 
Avellanes i Santa Linya 
un any més s’ha adherit a 
la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura.
 La adhesió es va celebrar 
el passat diumenge dia 22 
de setembre al matí quan es 
va realitzar una caminada 
pel poble de les Avellanes i 
les seves rodalies.
 La caminada va comptar 
amb la participació d’unes 
25 persones, la majoria 
d’elles veïnes del municipi.
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La Cova Gran de Santa Linya va acollir 
un concert del grup La Factoria

 El proper diumenge 6 
d’octubre, el Teatre Mu-
nicipal acollirà el concert 
de fi de temporada amb 
The Golden Big Band, a 
partir de les 7 de la tarda, 
organitzat per la Societat 
Gastronòmica del Comtat 
d’Urgell. 

 Uns 21 músics dirigits 
pel trombonista John 
Dubuclet oferiran un con-
cert de swing i jazz, amb 
un recull de peces de les 
formacions de Glenn Mi-
ller, Duke Ellington, Count 
basie i Benny Goodman 
entre d’atres.

The Golden Big Band actua 
aquest diumenge al Teatre

The Golden Big Band

Concert a la Cova Gran

 El dissabte 21 de  se-
tembre a la Cova Gran de 
Santa Linya es va realitzar 
per segon any un concert. 
Aquest any va ser a càrrec 
del grup La Factoria que van 
versionar vàries cançons de 
jazz, soul i disco. La Cova 
Gran té moltes coses per 
valorar. A nivell arqueològic 
s’hi fan excavacions cada es-
tiu dirigides per arqueòlegs 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. També és un 
dels millors punts a nivell 
internacional de l’escalada i 
un lloc que visiten alumnes 
per conèixer la importància 
d’aquest patrimoni.
 S’ha apostat per aquest 
espai i això ha fet que s’hi hagi 
pogut fer un bon accés amb 
un camí i una aparcament on 
s’hi pot arribar amb autocar.

Des de l’Ajuntament s’està promocionant les
activitats al voltant de la Cova Gran on s’hi realitzen 
excavacions arqueològiques cada any
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Maig de 1940. Fugitiva 
d’una vida glamurosa però 
artif icial a Manhattan, 
la Claire Harris aterra a 
París amb l’esperança de 
començar de nou. El París 
que es troba, però, és un 
París ocupat pels nazis, 
i aviat es comprometrà 
a ajudar la Resistència 
francesa. Malgrat els perills 
als quals s’exposa, la Claire 
aprèn a estimar la bellesa 
de la Ciutat de les Llums 
amb la companyia d’en 
Thomas Grey, un misteriós 
britànic antinazi.
 Però la traïció la força 
a fugir una vegada més, 
aquesta vegada per salvar 
l’home que estima i tot 
allò en què creu. I la Claire 
desitja amb tot el cor viure 
prou temps per veure, 
almenys un cop més, el 
seu estimat París...

El fracassat
Autor: Martí Domínguez
Gènere: Novel·la

 La vida del pintor Paul 
Cézanne va estar plena 
de riscos i dificultats. 
Potser és per això que la 
seva trajectòria personal 
resulta tan novel·lesca i 
apassionant.
 Cézanne il·lustra com 
ningú la figura de l’artista 
incomprès i revoltat contra 
la societat. Barallat amb el 
pare banquer, aïllat del 
món, aparellat amb una 
model d’origen humil amb 
qui tenia un fill secret, 
Cézanne només comptava 
amb l’amistat del pintor 
Camille Pissarro, amb 
qui compartia il·lusions, 
dificultats i una visió del 
món semblant, compartint 
cafès i tertúlies.
 U n a  n o v e l · l a 
d’inspiració biogràfica 
sobre la soledat que va 
viure i patir l’artista.

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

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

L’últim cop que vaig
veure París
Autor: Lynn Sheene
Gènere: Novel·la

 El llibre narra el viatge 
d’un grup de gent, que 
pertany a una societat 
d’exploració, a la recerca 
d’una illa misteriosa on 
hi ha quelcom ocult que 
desferma molt d’interès. 
En el seu periple són 
seguits de prop per un 
altre grup, comandat per 
un magnat que ambiciona 
aconseguir el possible 
botí que pot revolucionar 
la ciència. Segons l’autor 
és un llibre que va escriure 
sense tenir en compte 
l’edat del lector i les 
modes, i amb el desig 
d’elaborar-la a la manera 
de Jules Verne, de fer 
un destil·lat de totes les 
històries d’aventures que 
el van i l’han acompanyat 
al llarg de la vida. Va 
guanyar el Premi Edebé 
de Literatura Juvenil 2012.

L’illa de Bowen
Autor: César Malorquí
Gènere: Novel·la juvenil

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

Indesinenter
Lo Pepito

Emprenedor i dinàmic, és un home bo.
Altruista, generós, obert a tothom,
i ple de rigor de vida. Bellugadís.
De posat natural i somriure net,
traspua la terra, la terra de l’horta,
parladora sempre
del discurs del temps, del propi miracle 
latent a dins seu servint emocions.
D’ella en surt la vida, fonda i resplendent.
En surten somriures que mai escassegen,
i ell se’ls ha fet seus.
Amant natural del bé del defora,
dels arbres petits, de la veu de l’aire,
dels llamps del desig. 
D’ell encara aprenc, no sé quan ni com, 
paraules immenses de les senzilleses,
del tarannà alegre que li és innat.
Del propi talent, distint i madur.
Perseverant, fresc i positiu,
es prodiga tant... que és per a tothom,
companyia sàvia, franquesa total.
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“Bona gent”, “SÍ primer ministre” i 
“Barcelona” al cicle de teatre de tardor

 ‘Bona gent’, ‘Sí, Primer 
Ministre’ i ‘Barcelona’ són 
les obres cap de cartell de 
la temporada de tardor del 
Teatre Municipal de Bala-
guer, que s’ha presentat re-
centment amb la presència 
de l’actor Joan Pera. 
 Pel  que fa als tres 
espectacles professionals, 
inclosos en l’abonament 
de temporada del teatre, 
es tracta d’unes obres amb 
molt bona crítica i èxit de 
públic. 
 La primera d’aquestes 
obres, ‘Bona gent’ es podrà 
veure el proper 20 d’octubre 
a les 19 hores; ‘Sí, Primer 
Ministre’, el 9 de novembre 
a les 22 hores, i ‘Barcelona’, 
el 29 de desembre a les 19 
hores. El protagonista de ‘Sí, 
Primer Ministre’, Joan Pera, 
es va referir al “bon cartell’ «Sí, Primer Ministre»

El Cicle també contempla algunes actuacions de 
teatre local i teatre familiar durant els mesos
d’octubre, novembre i desembre

del Teatre de Balaguer: “es 
tracta de grans obres de 
teatre, amb grans actors”.
En referència a ‘Sí, Primer 
Ministre”,  està inspirada 
en la sèrie anglesa ‘Sí, 
Ministre’, emesa als anys 
80 per TV3, els mateixos 
autors n’han fet l’adaptació 
teatral. “Destapa allò que 
s’intenta amagar al públic, 
com al final qualsevol 
problema, financer, sexual 
o diplomàtic, s’arregla 
evitant que surti a la llum”, 
manifestà l’actor, Joan Pera, 

en la presentació del cicle.
Pel que fa  a les obres de 
caire local, la Fundació 
Margarida de Montferrato 
portarà l’obra ‘Dotze homes 
sense pietat’ el 28 i 29 
d’octubre. El GER tornarà 
el 21 i 22 de desembre 
amb la representació dels 
Pastorets. La Companyia 
Crisi Perpètua el 23 de 
n o v e m b r e ,  a i x í  c o m 
també hi haurà el cicle 
de cinema infantil, entre 
altres activitats, concerts i 
festivals.

«Bona Gent»
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Tercera Divisió

1. Tàrrega .....................10
2. El Catllar ..................10
3. Viladecans .................7
4. Martinenc ..................7
5. Vilanova .....................7
6. Balaguer ................... 7
7. Andorra ......................7
8. Torreforta ...................6
9. Torredembarra ..........6
10. Horta.........................5
11. Tecnofutbol ..............5
12. Marianao Poblet .....4
13. Igualada ...................4
14. Amposta ...................3
15. Jesús i Maria ...........3
16. Almacelles ...............2
17. Vista Alegre .............2
18.  Alpicat .....................2

1. Isaac Solanes . 2
2. Yerai Darias .... 2
3. Iban Parra ....... 2

En els 4 primers partits 
el Balaguer ha acon-
seguit marcar 6 gols, 
repartits a parts iguals 
entre Isaac Solanes, 
Iban Parra, i el defensa 
Yerai Darias, molt actiu 
en atac en les puja-
des i en les jugades 
d’estratègia de l’equip 
balaguerí que entrena 
Joan Roca.

El Balaguer pateix la primera derrota 
de la temporada davant el Viladecans
FUTBOL>> Els
balaguerins van rebre 
tres gols en tretze
minuts que van
sentenciar el partit

21/09/2013

MARIANAO 1
BALAGUER 1

 Després de les dues 
victòries consecutives en 
les dues primeres jornades, 
els balaguerins van aconse-
guir un valuós punt al camp 
del Marianao Poblet gràci-
es a l’empat a un gol, obra 

sentenciar a la primera 
part, amb un quart gol al 
minut 36. Només Parra va 
poder retallar diferències 
en el darrer minut abans 
del descans, i a la segona 
part, amb el Balaguer a 
sobre la porteria del Vila-
decans, aquests van poder 
aprofitar una contra per 
arrodonir el resultat.
 Aquest cap de setmana 
els homes de Joan Roca 
visiten el camp del Jesús i 
Maria a les Terres de l’Ebre 
i el proper diumenge rebran 
a l’Horta al Municipal de 
Balaguer, on intentaran 
continuar amb la línia dels 
primers partits, i mante-
nir-se en aquesta zona 
alta de la classificació de 
Primera Catalana.

de Yerai Darias, però van 
perdre clarament davant el 
Viladecans a casa, per 1-5. 
Els balaguerins van rebre 
tres gols en el primer quart 
d’hora, en tres arribades 
dels barcelonins, que van 

Raul defensa un atac del Viladecans

29/09/2013

BALAGUER 1
VILADECANS 5

Andreu lluitant una pilota en joc

Yerai Darias

Propers encontres

06/10/2013 --  17 h
Camp del Jesús i Maria

Jesús i Maria | Balaguer
-------------------------------------

13/10/2012  --  17 h
Camp  Municipal de

Balaguer
Balaguer | Horta
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El CTT Balaguer encara no coneix la 
derrota després de vèncer a Las Rozas

 Nova victòria aquest cap 
de setmana de les jugado-
res del Balaguer Villart Lo-
gístic que estan fent un inici 
de temporada impecable, 
guanyant els tres encontres 
que han jugat fins ara.
 Aquest cop va ser contra 
l’equip madrileny de Las 
Rozas, al que va vèncer per 
un nou 4 a 1, un resultat 
al que les balaguerines hi 
semblen abonades.
 En el  pr imer part i t 
Tingting Wang va obtenir 
còmodament el primer 
punt local contra Blanca 
Fernández per 3 a 0.
 El segon encontre va 
representar l’estrena d’una 
altra jugadora de la pedrera 
balaguerina, la jugadora 
juvenil Anna Verdés, que, 
després d’haver estat tota 
la temporada passada a 

CTT Balaguer

TENNIS TAULA>> Les balaguerines han aconseguit 
tres victòries per 4-1 en els tres primers partits 
disputats de l’actual temporada a la Superdivisió

Irlanda, tornava al segon 
equip del Balaguer, però 
s’estrenava amb el primer 
equip en substitució d’Anna 
Biscarri. Tot i fer un bon 
partit, la balaguerina no 
va poder fer res contra la 
jugadora Claudia Caymel, 
amb qui va perdre per 0 a 3.
 Amb l’encontre empatat 
a un, va començar el recital 
balaguer í .  Yan Lan Li 
s’imposava a Elena López 
per 3 a 0. La parella Wang i 
Li guanyava amb el mateix 
resultat a les madrilenyes 

Caymel i López per un altre 
3 a 0. I finalment Tingting 
Wang insist ia ,  contra 
Claudia Caymel, amb el 
mateix resultat de 3 a 0, 
que situava el 4 a 1 final al 
marcador general.
 Amb aquesta  nova 
victòria, el Balaguer Villart 
Logístic es situa en segona 
posició a la classificació de 
la màxima categoria estatal 
que encapçala el Fotoprix 
Vic, que té de moment un 
encontre de més jugat en 
aquesta temporada.

Tingting Wang
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Debut amb derrota del Check Systems 
Balaguer a la màxima categoria 

BÀSQUET>> El Jo-
ventut de Badalona va 
imposar-se amb claredat 
al Manresa en el partit de 
pretemporada disputat al 
pavelló de Balaguer, el 
passat 25 de setembre.
 El resultat final 87-58 
va demostrar la diferèn-

cia entre els dos equips 
catalans que disputaran 
l’ACB d’aquí a poques 
setmanes.
 Van destacar els 
jugadors del Joventut 
Miralles amb 17 punts, 
Suárez amb 15 i Barrera 
amb 12 punts.

Joventut i Manresa van
enfrontar-se a Balaguer

Joventut-Manresa al poliesportiu de Balaguer

Club Futbol Sala Check Systems Balaguer

 El Futbol Sala femení 
Check Systems Balaguer 
va debutar el passat cap de 
setmana a la màxima cate-
goria catalana, perdent per 
5-0 a la pista del Catalonia 
ASM de Barcelona.
 Els nervis per debutar 
en la nova categoria van 
fer que tres dels cinc gols 
vinguessin d’errors propis 
i de la manca d’experiència 
d’algunes jugadores noves 
que enguany s’han incorpo-
rat a l’equip, i que poc a poc 
s’aniran acoplant al grup. 
 El pròxim partit serà 
el dissabte 5 d’octubre al 
pavelló poliesportiu de 
Balaguer a les 17 de la 
tarda, on es disputarà el 
segon partit de lliga contra 
el CFS Sant Climent i 
s’espera que l’afició vingui 
animar a l’equip.

FUTBOL SALA>> L’equip de futbol sala femení va 
debutar a la màxima categoria catalana a la pista 
del Catalonia de Barcelona
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Carme Millàn i Antonio Rosauro amb 
uns resultats excel·lents en muntanya 

ATLETISME>> Prop 
de 300 esportistes van 
participar en les diferents 
modalitats de la III Milla 
Urbana de Balaguer i Cur-
sa Popular Albert Barri.
 L’atleta José Luís 
Blanco va vèncer en la 
prova masculina amb un 
temps de 4’33.

 En categoria femeni-
na la vencedora absoluta 
va ser la lleidatana Núria 
Esteve amb un temps de 
5’56. En categoria juvenil, 
el vencedor va ser Pol 
Fernández amb un temps 
de 4’51 i en fèmines Júlia 
Alburquerque, amb un 
temps de 7’24.

José Luís Blanco i Núria
Esteve, guanyen la III Milla

III Milla Urbana

Antonio Rosauro participant a la Marató Extrem de Rialp

 El passat 14 i 15 de se-
tembre es va celebrar a 
Rialp dos esdeveniments 
esportius de muntanya.
 Antonio Rosauro va par-
ticipar a la Extrem Marató, 
de 82 km i 6.000 metres de 
desnivell positiu, començant 
a les 05.30 del mati, Antonio 
va portar un molt bon ritme, 
aconseguint la 3a posició 
amb 12 hores i 37 minuts, 
davant de 300 participants.
 Per altra banda, Carme 
Millán, va fer la Marató, 
amb 42 km i 3000 metres de 
desnivell positiu, quedant 4a 
de la general i 1a de la seva 
categoria, aconseguint així 
ser la vencedora del Circuit 
de Curses de Muntanya del 
Pallars. També comentar el 
debut del balaguerí Sergi 
Moreno, amb un meritori 39è 
lloc de la general.

MUNTANYA>> Els Atletes del Club Maratonians del
Segre, aconsegueixen un espectacular paper a la
Extrem Marató i Marató de muntanya de Rialp
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Divagacions i somnis... i ridiculeses
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fa pocs dies, siguin set-
manes o mesos, boques ben 
autoritzades i estomacs ben 
agraïts, ens venien que Eu-
ropa ens esperava. Només 
calia separar-nos d’Espa-
nya, allò que es diu tancar 
una porta i ja ens trobaríem 
amb una altra oberta. No cal 
dir més luxosa, més gran i 
que ens permetria una ma-
jor llibertat i un futur destí 
amb més prosperitat per a 
tots. I dic tots perquè català 
és tota persona que està al 
paro, que malviu a la nostra 
terra i que sent com bull la 
seva sang quan veu la qua-

dribarrada, i si és estelada 
millor que millor. Van venir a 
treballar i ara sense treball, 
s’acull esperançat a les pa-
raules d’aquells que amb un 
desig huracanat, recordant 
un passat de trons i llamps 
gloriosos que no poden tor-
nar.
 Bé, ara es veu que no 
serà així, i com sempre ha 
estat i serà, tota la culpa la 
té Madrid. Del tot. Ben sen-
cera!
 Avui és per recordar al 
Sr. Turull, que en la seva es-
tada a Balaguer, assegurava 
amb tota petulància, que no 

caldria ni trucar a la porta, 
al ser el nostre un país que 
aportaria diners a la Caixa 
de la Comunitat. En fi, per 
entendre’ns, com una Ale-
manya en petit.
 Aquell que pensi que 
l’empresariat en general, per 
tenir contents a no sé quants 
milions de catalanets, voldrà 
córrer el risc de perdre un 
mercat de més de trenta-
cinc, és ruc i més fals que un 
duro sevillà. Recordeu al Bill 
Clinton quan tractava d’estú-
pids als que no entenien que 
era l’Economia amb majús-
cula la que mana. I aquesta 
surt del Mercat, i aquest dels 
consumidors. Dir el contrari 
no deixa d’ésser una false-
dat, i així, malgrat tot, ens 
van venent la moto.

 Ara quan han sortit veus 
ben autoritzades dient-nos la 
veritat del que ens quedaria 
a les mans, ja comencen a 
vendre’ns que potser seria 
encara millor no estar a la 
Comunitat Europea; amb 
l’oportunitat d’ésser una se-
gona Suïssa, amb la mostra 
il·limitada llibertat. I Olé!
 No cal recordar al simpà-
tic Oriol Jonqueres que amb 
la seva senzillesa i bonho-
mia, ens diu que els catalans 
tenint la doble nacionalitat 
podrien “driblar” tots els le-
galismes comunitaris. Ni el 
Messi té aquest joc. Només 
que s’oblida que la doble 
nacionalitat no es dóna a la 
Plaça Sant Jaume, si no a 
Madrid.
 La vida amb el seu des-

vergonyiment habitual ens 
anirà oferint situacions ben 
ridícules. Amb la classe de 
música dolenta que ens van 
oferint, davant del fracàs en 
la governança del país, és 
igual que sigui suau com un 
adagio o dinàmica com una 
polca, sempre podrem pres-
sentir o endevinar uns sons 
que ens recordaran a la Mar-
xa Fúnebre (que n’hi ha mol-
tes), que més ens agradi. No 
deixarà d’ésser un consol.
 Deia el President Terra-
delles, que en política es pot 
fer quasi tot, menys el ridí-
cul. I em podeu dir, benvo-
lents lectors, que s’està fent 
ara?

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

 Se li ocorreria a algú pas-
sejar-se pels carrers i parcs 
de Balaguer amb una pistola 
a la mà, amb una bala a la re-
cambra, amartellada i sense 
cap mecanisme de segure-
tat activat?. Doncs sí, a un 
eixelebrat. 
 Tots coneixem casos 
d'atacs de pitbulls a perso-
nes i a d'altres gossos. Si 
tenim en compte les particu-
laritats d'aquesta raça, que 
ja de per si és potencialment 
perillosa, gràcies a alguns 
dels seus "peculiars" propie-
taris han convertit a aquests 
animals en unes males bès-
ties fruit de l'aplicació d'una 
nefasta educació i sociabi-
lització de petits, doncs no 
solament entrenen els seus 
gossos per a que tinguin 
més força de mossegada 
(encara més) sinó que els hi 
desenvolupen l'instint assas-
sí enfrontant a les seves mà-
quines de matar amb gats i 
d'altres gossos. Arribats a 

Passejant amb un pitbull a la
recambra
Santiago Torrijos
----------------------------------------------------------------------------------------------------

aquest punt, a aquests pit-
bulls no se'ls hi pot atansar 
cap altre gos sota perill de 
ser atacat l'animal i/o el qui 
el passeja. Aquests propie-
taris de pitbulls, sigui per la 
seva pobre adaptació social, 
escassa educació, baixa au-
toestima i un acusat com-
plex d'inferioritat, sembla 
que volen compensar totes 
aquestes mancances amb la 
possessió d'un animal pode-
rós, fort, agressiu, que farà 
que la resta de la humani-
tat s'aparti al seu pas i això 
ho aconsegueixen gràcies a 
que reforcen la perillositat 
de l'animal passejant-lo sen-
se morrió i també, a vega-
des, sense corretja. Això és 
legal?. No. La resta de ciuta-
dans es troba indefensa?. Si. 
Per què hem arribat a aquest 
punt?.
 A Catalunya tenim la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment 

perillosos i diu: 
 - Article 2: Mesures de 
seguretat. 1. A les vies pú-
bliques, a les parts comunes 
dels immobles col·lectius, 
als transports públics i als 
llocs i als espais d’ús públic 
en general, els gossos a què 
fa referència l’article 1 han 
d’anar lligats i proveïts del 
corresponent morrió, i en 
cap cas no poden ésser con-
duïts per menors de setze 
anys.
 - Article 6: Aplicació 
d’altres mesures. En els ca-
sos concrets de gossos que 
presentin comportaments 
agressius patològics no so-
lucionats amb les tècniques 
d’ensinistrament i terapèuti-
ques existents, es pot consi-
derar, sota criteri facultatiu, 
l’adopció de mesures con-
sistents en la castració o el 
sacrifici de l’animal.
 - Article 7: Tipificació de 
les infraccions. 1. Als efec-
tes d’aquesta Llei, les in-
fraccions es classifiquen en 
lleus, greus i molt greus. 2. 
Són infraccions lleus: a) No 
inscriure el gos al registre 
específic del municipi cor-
responent. b) No senyalitzar 
les instal·lacions que alber-
guin gossos potencialment 

perillosos. 3. Són infraccions 
greus: a) No complir les me-
sures de seguretat establer-
tes per a les instal·lacions 
que alberguin gossos poten-
cialment perillosos. b) No 
contractar l’assegurança de 
responsabilitat civil. c) Fer 
activitats d’ensinistrament 
sense acreditació professio-
nal oficial. d) No dur a terme 
els tests de comportament 
dels gossos progenitors en 
els centres de cria. e) Portar 
els gossos deslligats i sen-
se morrió a les vies públi-
ques, a les parts comunes 
dels immobles col·lectius i 
als llocs i als espais públics 
en general. f) Adquirir un 
gos potencialment perillós 
persones menors d’edat o 
privades judicialment o go-
vernativament de tenir-ne. 4. 
Són infraccions molt greus: 
a) Fer activitats d’ensinistra-
ment d’atac no autoritzades. 
b) Participar en la realització 
de combats de gossos, en 
els termes que s’estableixen 
legalment.
 - Article 10: Sancions. 
1. Les infraccions comeses 
contra el que disposa aques-
ta Llei són sancionades amb 
multes de 10.000 pessetes a 
5.000.000 de pessetes. 2. La 

imposició de la sanció pot 
comportar el comís dels ani-
mals objecte de la infracció.
 - Article 14: Comís dels 
animals. 1. Mitjançant els 
seus agents, l’Administra-
ció pot comissar els animals 
objecte de protecció en el 
mateix moment en què hi 
hagi indicis racionals d’in-
fracció de les disposicions 
d’aquesta Llei. 2. El comís a 
què es refereix l’apartat 1 té 
el caràcter de preventiu fins 
a la resolució de l’expedient 
sancionador corresponent, 
que en tot cas ha de deter-
minar la destinació final que 
s’ha de donar als animals 
comissats. 3. Les despeses 
ocasionades pel comís a què 
es refereix l’apartat 1 i les ac-
tuacions relacionades amb 
aquest són a compte de qui 
comet la infracció.
 Com per als propietaris 
d'aquests pitbulls les san-
cions econòmiques els hi 
importen un pebrot doncs 
són insolvents la sol·lució 
per acabar d'una vegada 
amb aquest perill als nostres 
carrers és el comís de les 
bèsties i, donat el cas, el seu 
sacrifici. Ja n'hi ha prou de 
tenir por. Que les autoritats 
actuïn d'una vegada!
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“Ajuntament Transparent”
Grup Municipal Socialista i Independents
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aquest va ser el progra-
ma i la gran propaganda 
de l’actual equip de govern 
pel canvi polític a la nostra 
ciutat.
 Com totes les coses, 
paraules, actituds... les per-
sones interpretem el signi-
ficat d’aquestes d’acord 
amb el posicionament in-
dividual. Per sort i per no 
confondre’ns  hi ha parau-
les que tenen un significat 
clar, precís i inequívoc  difí-
cil de canviar. Ens referim a 
la paraula transparent.
I es clar, després de 2 anys 
de veure el funcionament 
de l’equip de CIU i a cops 
plegats amb ERC ens qües-
tionem quina és la voluntat 
real de l’equip  de govern?  
Canviar el sentit de les co-
ses i també de les parau-

les? Fer-nos creure que ells 
són clars i transparents en 
el comptes i amb les pro-
meses que varen fer en el 
seu dia? Demostrar que les 
coses són diferents (ano-
menant-les en veu alta) per 
fer creure als balaguerins 
que “ells” si juguen net?
 Sort que la nostra ciutat 
és petita i al cap i al fi ens 
coneixem tots i fàcilment 
descobrim la falsa pàtina 
entre el que es diu i es fa.
 El Sr. Roigé explica 
als ciutadans que les con-
tractacions per al Plans 
d’Ocupació i Treballs als 
Barris s’ha fet amb el que 
preveu la normativa i amb 
total transparència. Dons 
no faltaria més, sempre 
s’ha fet així d’acord amb el 
que preveu la convocatòria, 

perquè sinó no es pot rebre 
la subvenció. Que es pen-
sava Sr. Roigé mentre va 
estar a l’oposició, que les 
contractacions les fèiem a 
dit? Als parents i amics? I 
ara que li toca manar diu 
que ho fa d’acord amb la 
legalitat? Quanta xerrame-
ca!!!
 El Sr. Roigé diu  a 
l’oposició (als plens, rà-
dio, premsa...) que tenim 
a l’abast tota la informació 
de caràcter públic  -  només 
faltaria- però com ho fem 
si no sabem el que fa o té 
pensat fer? I quan surten 
a la llum tots els decrets 
que ha fet la feina ja està 
feta i de ben poca cosa ens 
serveix manifestar el desa-
cord.
 Tots sabem que l’ Ajun-
tament té moltes dificultats 
econòmiques i que s’ha de 
fer una gran contenció en 
la despesa  en general, i ara 
ens diu que atès el canvi de 
les noves tecnologies de 

reproducció d’audiovisuals 
es planteja gastar-se 70.000 
€ per comprar una màqui-
na nova de cine? S’ha plan-
tejat l’equip de govern que 
els canvis tecnològics van 
molt ràpid i que ja es parla 
de no tenir màquines sinó 
fer ús de sistemes digitals 
de connexió directa com la 
TV  (home-cinema). Perquè 
mentrestant no s’aclareix 
el tema,  no es fa ús de la 
pantalla que hi ha a l’Ajun-
tament per fer cinema? 
Perquè el govern no apro-
fita per reconvertir aquesta 
nova despesa en fer  una 
oferta de treball per a joves 
aturats?  
 Parlant de transparèn-
cia, perquè no ens presen-
ta a la resta de grups el 
pressupost que té destinat 
per a la fira medieval d’en-
guany? Haurem d’esperar 
que hagi passat mig any 
per saber-ne el resultat fi-
nal? (El primer any 24.000, 
el segon 45.000, el ter-

cer...?).
 Ja ha començat el curs 
i no saben encara quines 
retallades afectaran a les 
escoles Bressol i a l’esco-
la de Música. S’han reduït 
places escolars i de pro-
fessionals? De veritat que 
els interessa l’educació i 
millora d’aquestes escoles 
que s’ofereixen als bala-
guerins? Anem endavant o 
endarrere?
 En realitat esperem 
que els ciutadans anem 
prenguem nota de com es 
governa la ciutat i que ca-
dascú sàpiga veure-hi clar, 
perquè mentre es diu una 
cosa  se’n fa una altra.

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

 Estem  a la tardor i sem-
bla que la Natura es va es-
vaint, i dic sembla perquè 
bona part de l’horta es man-
té viva. La Natura és sàvia, 
sap que el nostre organisme 
també a l’hivern necessita 
minerals, vitamines i oligo-
elements.
 Cols, bròquil, raves... 
són aliments antioxidants 
necessaris per tal d’alcali-
nitzar el nostre cos. Les ble-
des, laxants; quant patiment 
ens estalviaríem “fent nete-
ja” cada dia!.
 Els alls, les cebes, els 
porros... depuratius, re-
ductors del colesterol i per 
excel·lència aportadors 
d’Omega3 . Els espinacs i 
la remolatxa grans remine-
ralitzants; la carbassa i les 
pastanagues amb vitamines 
A, B i portadores de betaca-
rotens tan necessaris.
 I no ens oblidem de les 

Cultivant salut
Rosa Ma Gràcia (Slow Food Terres de Lleida)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

llegums: mongetes, cigrons, 
faves, pèsols... excel·lents 
fonts de proteïna. Les amet-
lles i les nous també per al 
maleït colesterol, i així anirí-
em seguint.
 És hora de fer l’hortet 
d’hivern. Poder menjar  frui-
tes i verdures sense pestici-
des, sense adobs químics, 
avui és un privilegi.
 Ara que en el nostre País 
hem començat a prendre 
consciència de la impor-
tància d’una dieta sana,  els 
aliments provenen de paï-
sos on no hi ha cap control 
sanitari ni mediambiental; 
és per això que les grans 
indústries agroalimentàries 
han trobat aquí el megane-
goci del segle.
 Ens mengem aquests 
productes carregats d’in-
secticides, d’herbicides, 
d’additius, mentre els nos-
tres pagesos, ramaders, els 

nostres obradors, els nos-
tres artesans alimentaris 
han hagut de plegar.
 I ara no tenim feina! i per 
acabar-ho d’adobar, aquests 
aliments tampoc ens donen 
salut!
 Slow Food Terres de 
Lleida i la Dolça Revolució 
de les Plantes Medicinals, 
els dies 5 i 6 d’octubre ens 
donen l’oportunitat de co-
nèixer, de reflexionar, de 
discutir al voltant del què 
mengem i de retruc saber  
millorar la nostra qualitat de 
vida, dins el marc de la sise-
na Fira d’Alimentació i Salut 
a Balaguer.
 Durant els dos dies hi 
haurà conferències, tallers, 
tastos... tots ells orientats a 
la consecució d’una salut in-
tegral i, si aquesta en algun 
moment es debilita, conèi-
xer aliments, plantes i terà-
pies saludables i no agres-
sives que ens poden ajudar, 
fugint sempre que es pugui 
de la farmaindústria massa 
vegades més compromesa 
amb el negoci que amb la 
salut de les persones.

 Ponents tots ells valents 
que han fet front als poders 
fàctics polítics i farmacèu-
tics, com la monja Teresa 
Forcades, el Naturòpata 
Txumari Alfaro, el metge 
oncòleg Albert Martí Bosch, 
per citar alguns dels cone-
guts, estaran a Balaguer.
 Es parlarà de la influèn-
cia de l’electromagnetisme, 
de remeis simples, d’al-
lèrgies, de càncer, dels mals 
de cap, de la Revolució de 
les plantes...
 És una Fira per a molt 
més que per anar-hi a pas-
sejar. És una Fira per a refle-
xionar cap a on anem, què 
volem, què mengem, quina 
salut tenim...
 També podrem comprar 
aquell producte ecològic, 
proper, artesà, sense addi-
tius; aliments lliures de con-
taminants i que en la seva 
elaboració creen llocs de 
treball aquí. 
 Cal començar a qüestio-
nar què mengen els nostres 
nens, per què hi ha tantes al-
lèrgies!, tanta diabetis!, per 
què tants càncers?. Alguna 

cosa estem fent malament!. 
No donem tota la culpa als 
de dalt; amb els nostres di-
ners comprem el què volem 
i a qui volem; en conse-
qüència ens alimentem bé 
o malament i creem llocs de 
treball al Territori, també si 
nosaltres volem.
 És filosofia d’Slow Food 
incitar tothom que pugui a 
fer-se l’hortet i a  consumir 
aliments locals que són 
bons al paladar perquè es-
tan recent collits i no neces-
siten temps de refrigeració; 
són Nets perquè al no ha-
ver-se de traslladar, poden 
estar cultivats sense tants 
pesticides; i poden també 
ser Justos, és a dir que el 
productor pugui viure dig-
nament i el consumidor els 
obtingui a un preu assequi-
ble al reduir-se els interme-
diaris.
 Que aprofiteu al màxim 
la Fira!

--------------------------------------------
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 El pròxim 19 d’octu-
bre, el Centre d’Esplai 
Santa Maria inaugura el 
nou curs 2013/2014 amb 
les seves activitats. 
 Després de més de 
20 anys d’existència 
d’aquesta entitat, l’equip 
de monitors prepara un 
nou curs per educar en 
el temps de lleure als 
infants de la ciutat de 
Balaguer.
 L’Esplai Santa Maria 
es caracteritza per la 
relació educativa dels 
monitors amb els infants 

El mes d’octubre comença un 
nou curs del Centre d’Esplai 
Santa Maria a Balaguer

Colònies de l’Esplai Santa Maria d’aquest estiu.

El Centre d’Esplai 
Santa Maria té 20 
anys d’experiència en 
l’educació del lleure 
dels més joves

“Caminar per ser feliç”. Presentació 
del llibre del mestre Lluís Garrofé

 Lluís Garrofé va presentar 
el seu llibre  ‘Caminar per 
ser feliç’ davant de més 
de 200 persones a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament, el 
passat dia 27. Després de 
culminar tots els cims de 
3.000 metres d’altura del 
Pirineu, l’editorial Pagès 
va proposar a Garrofé, de 
gairebé 82 anys, plasmar la 
seva llarga trajectòria en un 
llibre. Tot i això, lluny de ser 
un llibre per a muntanyistes 
o excursionistes, és un recull 
de les seves vivències, on no 
només hi ha tingut un paper 
important la muntanya, 
sinó l’ensenyament i la vida 
saludable.Presentació del llibre

Antonio Garcia exposa les seves
pintures del 11 al 20 d’octubre
 Per  sisena vegada, 
Antonio Garcia, exposa 
els seus quadres a la 
sala d’exposicions de 
l’ajuntament de l’11 al 
20 d’octubre. Un recull 
d’algunes de les seves obres, 
que ens mostren paisatges 
de la marina i la natura, 
expressant la grandesa , el 
color, la llum, les aigües i 
transparències pintat a l’oli. 
L’horari de l’exposició és de 
11 a 13 h i de 16 a 21 h dels 
dies laborals i els festius de 
11 a 14 h i de 17 a 21 h.

El proper dissabte 5 d’octubre a les 19.30 h, el llibre
es presentarà a la seva població natal, Tartareu

Obra d’Antonio Garcia

i per la capacitat de 
promoure el creixement 
dels valors d’una manera 
lúdica. Alhora, la seva 
acció  complementa 
l’educació que els infants 
reben de  les  seves 
famílies i de l’escola.
 D u r a n t  e l  c u r s 
escolar, aquesta entitat 
proposa unes activitats 
setmanals dutes a terme 
als espais públics de 
Balaguer o al local de 
l’entitat que es troba 
s i tuat  a l  costa t  de 
l’església del Sagrat Cor.
J o c s ,  g i m c a n e s , 
danses, esports, tallers, 
excursions, . . .  seran 
algunes de les activitats 
realitzades els dissabtes 
a la tarda de 16.30 h 
a 18.30 h i per infants 
que cursen des de 1r de 
Primària fins a 1r d’ESO. 
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 La finalitat de l’Acadè-
mia Mariana de Lleida és 
la d’honrar a la Mare de 
Déu aprofundint i este-
nent el seu coneixement 
i la veneració vers ella. 
Des de la seva fundació 
a l’any 1862 es celebren 
aquests Jocs Florals co-
neguts com el Certamen 
Literari i Marià, adreçats 
a honrar la Mare de Déu 
des d’una advocació dife-
rent cada any, la qual és 
convidada a participar-hi.
 P e r  l ’ e d i c i ó 

L’Acadèmia Mariana de
Lleida honra la Mare de Déu 
del Castell de Tragó

Tragó de Noguera

L’Orfeó Balaguerí
actuarà com a
cloenda dels actes de 
la celebració Mariana 
de Lleida

El Correllengua recorda la Via Catalana 
amb la projecció d’un audiovisual

 A q u e s t  d i s s a b t e  5 
d’octubre, a partir de les 
8 de la tarda, la Plaça 
del Mercadal acollirà la 
projecció d’un audiovisual 
que s’ha realitzat amb 
imatges de la Via Catalana. 
Organitzat pel Casal Pere 
III de Balaguer, els actes 
començaran a les 7 de la 
tarda, amb una ballada de 
gegants i bastoners i una 
xocolatada popular. Tot 
seguit una concentració 
d’estelades i la projecció 
de l’audiovisual. La festa 
s’acabarà a les 10 de la nit 
al casal Lapallavacara, amb 
un concert benèfic a favor 
de la vaga de docents de les 
illes. 

Actuació dels bastoners al Correllengua

Dolors Mateu presenta el seu llibre de 
receptes a Balaguer, el 18 d’octubre
 El proper dissabte 18 
d’octubre, a partir de les 
8 de la tarda, i a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament de 
Balaguer, es presentarà el 
llibre «La cocina de Dolors 
Mateu» d’aquesta cuinera 
noguerenca, que en els 
darrers anys s’ha convertit 
en mediàtica, gràcies al seu 
blog de cuina a les xarxes 
socials, que  ha fet que 
tingui més de quinze mil 
visites diàries i prop d’un 
miler de receptes penjades.

La festa del Correllengua s’acabarà amb un concert 
benèfic a Lapallavacara pels docents de les Illes

Dolors Mateu

d’enguany, s’ha convidat 
a participar la Mare de 
Déu del Castell de Tragó 
de Noguera, poble que fa 
51 anys va ser inundat per 
les aigües amb motiu de 
la construcció de la presa 
de Santa Anna. D’aquesta 
manera, a l’hora, es vol 
retre un homenatge a 
la gent que va haver 
d’abandonar el seu poble, 
les seves arrels i el seu 
pervindre, amb tot els 
seus sentiments i afectes, 
fent la seva aportació al 
progrés i al bé comú.
 Els actes tindran lloc 
el dia 6 d’octubre a l’edifici 
de l’Acadèmia Mariana, 
carrer Acadèmia, 17 de 
Lleida amb un programa 
que es clourà amb un 
concert que oferirà l’Orfeó 
Balaguerí.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
------------------------------------
ES LLOGA dúplex a Bell-
caire d’Urgell, nou, 3 
hab., 2 banys, cuina, 
menjador, rentador, ter-
rat de 30 m2. Semimoblat 
i amb electrodomèstics. 
Raó: 679606061.
-----------------------------------
ES LLOGA pis de 4 
hab., al Passeig de l’Es-
tació. Raó: 634208883.
------------------------------------
L LO G U E R  d e  p i s 
a Lleida, 1 o 2 hab., 
bona situació. Raó: 
615498563-606199911.
------------------------------------
LLOGUER/venda de 
pàrquings al c/ Barce-
lona, 72 i c/ St Jaume, 
2. Raó: 676116396.
-----------------------------------
PROPIETÀRIA D’ÀTIC  
a Barcelona, l loga 
habitació a una sola 
noia, que sigui se-
ria i responsable. No 
és pis d’estudiants. 
A prop metro Pubilla 
Casas i trambaix. Raó: 
695582313-605642959.
------------------------------------
ES VEN O es lloga cor-
ral al Secà. Preu econò-
mic. Raó: 973446988-
635628694.
------------------------------------

VENDA o LLOGUER 
de pàrquings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó 
telèfons: 629310479-
629715431.
-----------------------------------
CAMBRILS, alquilo 
por semanas, bonito 
apartamento, para 6 
personas a 50 m de 
la playa, a/a. Razón: 
609369537.
-----------------------------------
SE ALQUILA piso amu-
eblado, 3 hab., 2 baños, 
cocina y salón, en la c/ 
Urgell. Precio: 350 e. 
Telf: 608861552.
------------------------------------
ES LLOGA pisos i dú-
plex a Bellcaire d’Ur-
gell, d’obra nova. Molt 
econòmic. Raó telè-
fon: 973450051 (trucar 
amb horari de 9.00 a 
13.30h).
-----------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona 
de Balaguer, al costat 
del col·legi Mont-roig, 
516 m2. Raó telèfon: 
676996765.
------------------------------------ 
LLOGUER dúplex al 
c/ Tarragona, 3 hab., 
2 banys, moblat amb 
electrodomèstics, a/a. 
Interessats trucar al: 
676116396 (de parti-
cular).
-----------------------------------

ES VEN pàrking tancat 
al c/ Sanahuja, davant 
Germanes Carmeli-
tes, primera planta. 
Interessats trucar al: 
666724096.
------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
S’OFEREIX dona per 
cuidar senyora gran. 
Raó: 626526468.
------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes i 
altres esdeveniments. 
Àmplia experiència en 
el sector audiovisual. 
Pressupost sense com-
promís. Interessats 
contactar amb Dani 
Arregui. Tel.:686774086 
(daniaso@gmail.com).
-----------------------------------
ES DONEN classes 
d’anglès, primària i 
ESO. Raó: 647185846.
-----------------------------------
CONSTRUCCIONS i 
reformes Germans Vi-
dal Guardiola, 27 anys 
d’experiència. Teula-
des, banys, façanes, 
comunitats, granges, 
magatzems, cases an-
tigues. Reformes en 
general. Preu econò-
mic. Telèfon d’infor-
mació i pressupostos: 
690921832.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
VENC aparell de gim-
nasia multifuncions 
(abdominals, pecto-
rals, cames...). Semi-
nou. Preu a convenir. 
Raó: 690724580.
------------------------------------
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? 
Turcarà? Els teus sen-
timents. Atiendo per-
sonalmente. Tf 1,16 
Tm 1,53 Apto. 596 Cod 
17080 +18a.
------------------------------------
OUTLET a Térmens, 
liquidació de peces de 
roba de l’anterior boti-
ga Antonieta Pascual. 
Vestits i vestits de ceri-
mònia a 50 e, faldilles,  
complements i altres 
a 15 e. Obert totes 
les tardes de dimarts 
a dissabte, durant el 
mes d’octubre (Plaça 
Manel Bertran, 8).
------------------------------------

COMPRO monedes, se-
gells d’Espanya, bitllets 
antics, postals, fotos, 
llibres, publicacions, 
còmics, cromos, llibres 
de Festa Major i Fira Ba-
laguer, Grocs (100 pri-
mers). Qualsevol cosa 
relacionada amb Bala-
guer. Raó: 676803205.
-----------------------------------
SRA. MAYTE, videncia 
y tarot, alta magia blan-
ca. Consultas en Bala-
guer. Horas convenidas. 
Razón: 609135472.
------------------------------------
VENC menjador en molt 
bon estat. Preu a conve-
nir. Raó: 690724580.
-----------------------------------
ANTIGUITATS JM. 
Comprem antiguitats, 
buidem pisos vells, ca-
ses, trasters... Gratuïta-
ment. Tel: 620172472.
-----------------------------------
LEÑAS MORENO, enci-
na, almendro, olivo y ro-
ble. Razón: 622779668.
-----------------------------------
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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  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 lectius
16.00 diari
16.35 diari
18.30 lectius
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 3 d’octubre a les 8 de la tarda del 10 d’octubre ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 10 d’octubre a les 8 de la tarda del 17 d’octubre CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 17 d’octubre a les 8 de la tarda del 24 d’octubre SALA

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