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

 Després de la cadena 
de l’11-S i de la concentra-
ció del 12-O, hom ha pogut 
comprovar que els ciuta-
dans han exercit el dret 
a manifestar-se i tant en 
una data com en l’altra, a 
excepció de la marxa dels 
ultras, el civisme, segons 

seguir sent espanyola” –qui 
la va dir dissabte passat no 
s’adona que està acceptant 
que és una qüestió de voler i 
no d’ésser– perquè aquesta 
sentència només es podrà 
proclamar o no, l’endemà 
d’una consulta que, avui per 
avui, se’ns nega. Si podem 
manifestar-nos, també po-
dem votar? Doncs, primer 
la consulta i després, accep-
tem el resultat. Així és com 
entenc la democràcia, o no?

fonts policials, ha estat la 
nota dominant. Per no cau-
re en l’error de manipulació, 
no compararé ni les dades 
d’assistència en una i altra 
convocatòria ni extrauré 
falses conclusions, d’acord 
amb la quantitat de partici-
pants i llurs reivindicacions, 
ja que crec que cap part no 
pot apropiar-se del tot, sen-
se unes urnes. És per aquest 
motiu que considero fora de 
lloc la frase  “Catalunya vol 
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 El ple del Consell General del Poder Judicial va aprovar 
la setmana passada, en una reunió extraordinària, la 
proposta de reforma del mapa judicial de l’Estat, que passa 
per suprimir més de la meitat dels partits judicials per 
passar dels 431 actuals a un màxim de 200. A Catalunya, 
això suposa l’eliminació de 21 dels actuals 49 partits. 
 A Lleida, aquesta proposta, implica suprimir dos dels 
tres que hi ha a les comarques del pla i agrupar així els 
partits de Lleida, Balaguer i Cervera, on ara hi ha seus 
judicials amb 12, 3 i 2 jutjats, respectivament. D’aquesta 
manera, quedaria un únic partit judicial amb 17 jutjats per 
servir una població de més de 350.000 habitants, sense 
que la proposta del Consell General concreti on s’haurà 
d’ubicar la seu judicial. No obstant, tot fa pensar que seria 
a Lleida ciutat. 
 Alguns juristes afirmen que el procediment per aprovar 
la reducció del nombre de partits judicials per part del 
Consell General del Poder Judicial no té efectes legals, 
ja que és una competència que correspon al Govern de la 
Generalitat. De la mateixa manera
 Aquesta proposta del Govern espanyol de tancar els 
jutjats comarcals, com ara el de Balaguer, i concentrar 
l’activitat judicial a les capitals de demarcació, obligaria 
els habitants de comarques a traslladar-se a Lleida per a 
quasi tots els casos relacionats amb judicis i declaracions, 
a banda dels pertinents tràmits.
 Una de les grans incògnites que planteja la llei és què 
es faria amb els actuals edificis, molts dels quals, com el 
de la Seu d’Urgell, han estat inaugurats els darrers anys, 
o el de Balaguer que es troba en fase de construcció. La 
Generalitat ha invertit uns 600 milions d’euros en aquesta 
renovació d’equipaments.

 

Perillen els Jutjats

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

PORTADA
Firauto
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 L’església de Sant 
Domènec de Balaguer va 
servir d’escenari el pas-
sat dissabte 12 d’octubre 
de l’acte de lliurament de 
la XXIV edició del premi 
Comte Jaume d’Urgell 
al cantautor Raimon i 
a la Xarxa Universitària 
d’Estudis Catalans a l’Ex-
terior.
 L’alcalde de Balaguer, 
Josep Maria Roigé, va fer 
entrega dels guardons, 
una reproducció del 
segell que utilitzava el 
comte Jaume d’Urgell, 

Raimon i la Xarxa Universitària 
d’Estudis Catalans a l’Exterior, 
premis Jaume d’Urgell 2013

Lliurament dels Premis Jaume d’Urgell

El cantautor Raimon 
que va excusar la seva 
presència va enviar 
un vídeo que es va 
projectar a l’acte

Firauto obre les portes aquest cap de 
setmana amb 4.500 m. d’exposició

 Balaguer acull el  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, segons 
ha avançat el regidor de 
Promoció Econòmica, Toni 
Velimelis, en aquesta edició 
hi haurà una mostra de 
maquinària per a persones 
amb mobilitat reduïda 
i una altra de motos de 
segona mà de les millors 
marques, que se sumaran 
a les estrenades l ’any 
passat d’autocaravanes i 
plataformes elevadores i 
maquinària industrial.Presentació de Firauto 2013

La Fira d’Alimentació i Salud de
Balaguer rep més de sis mil visitants
 La Fira Alimentació i 
Salut de Balaguer amb prop 
de 70 expositors i més de 
50 activitats programades 
durant el cap de setmana 
va reunir més de sis mil 
visitants. El certamen, 
organitzat per l’associació 
Slow Food Terres de Lleida,
vol apropar petits produc-
tors i consumidors, recu-
perar els hàbits alimentaris 
de la cuina de temporada i 
de proximitat i fer difusió de 
les teràpies naturals que es 
troben en la saviesa popular 
i ancestral.

Durant el cap de setmana hi haurà la Trobada de 
Cotxes Clàssics i el servei de la ITV mòbil

Fira d’Alimentació i Salud

al  nou director  de 
l’Institut Ramon Llull, 
Àlex Susanna, i a Mireia 
Prats, qui el va recollir 
en nom de Raimon, 
que va excusar la seva 
assistència i va agraïr 
el premi a través d’un 
vídeo que es va projectar 
durant la cerimònia. 
 Per la seva banda, 
Susanna, que va assistir 
a l’acte acompanyat del 
director de l’Àrea de 
Llengua i Universitats, 
A n d r e u  B o s c h ,  v a 
ressaltar la important 
tasca que s’està fent a 
les universitats d’arreu 
del  món per  crear 
càtedres de català i 
fer classes en aquesta 
llengua per a estudiants 
universitaris d’arreu del 
món.
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Deu anys del projecte Avis Solidaris de 
Creu Roja La Noguera i les residències

 Unes 600 persones 
van assistir el passat 
dissabte 5 d’octubre 
al Teatre Municipal de 
Balaguer per tal de ce-
lebrar els actes de la 
Diada de la Gent Gran.  
 Com ja és habitual 

en els darrers anys, van 
gaudir de l’actuació del 
grup Amics per Sempre, 
integrat per membres 
de l’Associació de Gent 
Gran de la Noguera i 
usuaris del casal de la 
capital de la Noguera

600 persones als actes de la 
Diada de la Gent Gran

Diada de la Gent Gran

Avis Solidaris

 Uns 200 avis i àvies han 
participat en els darrers 10 
anys en el projecte Avis 
Solidaris de Creu Roja La 
Noguera. Una iniciativa que 
implica els usuaris de les 9 
residències de la comarca 
en la confecció de regals 
que serveixen per finançar 
la campanya de joguines de 
Nadal de l’entitat.
 P e r  c o m m e m o r a r 
aquest aniversari, l’entitat 
ha preparat una exposi-
ció itinerant en la qual es 
mostra la feina que fan els 
voluntaris i voluntàries. 
De setembre a novembre, 
els avis i àvies elaboren 
els objectes artesanals i 
labors que, posteriorment, 
són venuts en les fires i 
mercats de la comarca. Els 
diners recaptats es destinen 
a la compra de joguines per 
famílies necessitades.

Al projecte hi participen les 9 residències de la
comarca de la Noguera per recollir fons per joguines 
de les famílies necessitades
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 L’Associació Salut 
Mental La Noguera, dins 
del seu projecte de sen-
sibilització i tenint en 
compte la proximitat del 
Dia Mundial de la Salut 
Mental que es va cele-
brar el 10 d’octubre, ha 
impulsat diversos actes 
dins la comarca de La 
Noguera. 
 Els objectius han 
estat  fer  di fusió de 
l’entitat i dels serveis 
que ofereix, així com 
apropar a la població 
d i f e r e n t s  t i p u s  d e 
mirades vers la salut 
mental per tal de desfer-

Salut Mental La Noguera apropa 
mirades sobre la salut mental 
des del punt de vista professional

Salut Mental La Noguera

Els objectius són el 
fer difusió de l’entitat 
i apropar a la societat 
la problemàtica

ne els estereotips i la 
desinformació.  
 En aquesta línia de 
treball s’ha visualitzat 
amb taules informatives 
a les poblacions de 
Balaguer, la Sentiu de 
Sió, Montgai, Ponts i a 
Artesa de  Segre.
 A més de difondre 
« M i r a d e s  v e r s  l a 
s a l u t  m e n t a l »  a 
Ponts i a Artesa de 
Segre .  Mirades  de 
persones afectades i 
professionals de l’àmbit 
de la Salut Mental, amb 
la finalitat d’apropar 
la realitat d’aquesta 
problemàtica a les 
persones assistents. 
Temes com l’estigma, 
o la discriminació, que 
pateixen les persones 
amb problemes de 
salut mental,  entre 
d’altres.

L’Ajuntament inicia una campanya de 
recollida d’olis domèstics usats

 L’Ajuntament de Ba-
laguer, en col·laboració 
amb l’empresa Ekipolis, 
començarà a finals de mes 
a recollir els olis domèstics 
usats. Per això, instal·larà 
contenidors específics en 
nou punts del municipi i 
iniciarà una campanya per 
tal de conscienciar la pobla-
ció sobre els avantatges de 
reciclar els olis vegetals.
 L’oli recuperat s’usarà 
per fabricar biodièsel, un 
combustible net que es pot 
fer servir en qualsevol tipus 
de vehicle dièsel, i produeix 
un 80% menys d’emissions 
que els carburants derivats 
del petroli.Acord amb l’empresa Ekipolis

El Centre Obert la Noguera se suma a 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible
 Del 22 al 29 de setembre 
es va celebrar a Catalunya 
la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. Sota 
el lema ‘Aire net - Fes el 
pas!’, aquesta campanya 
ens proposa una cerca de 
noves formes de mobilitat, 
intenta allunyar-nos del 
domini absolut del cotxe 
particular cap a un trans-
port més sostenible, segur 
i saludable. 
 Escollir el transport pú-
blic col·lectiu per anar a la 
feina, caminar o moure’s en 
bicicleta per anar de com-
pres en comptes d’agafar 
el cotxe pot ser una bona 
forma de protegir i millorar 
la salut.

S’instal·laran nou punts de recollida a la ciutat, amb 
contenidors específics per recollida d’olis

Nens i nenes del Centre Obert

 El nens i les nenes del 
Centre Obert La Noguera 
van sumar-se a aquesta 
c a m p a n y a  e l  p a s s a t 
divendres 27 de setembre, 

amb una sortida caminant 
a l  Pa r c  d e l  Re i a l  d e 
Balaguer, on es van fer tot 
un seguit de jocs i activitats 
de sensibilització.
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Els alumnes de l’Institut Almatà
guanyadors del “Classe sense fum”

 Balaguer va ser l’es-
cenari el passat dissabte 
5 d’octubre de la 12ena 
edició del Correllengua,  
que enguany va servir 
per recaptar fons per la 
caixa de resistència de 
la vaga de docents de les 
Illes Balears. 

 Els actes van comen-
çar amb una ballada 
de gegants i bastoners,  
tallers infantils i xoco-
latada i la projecció de 
fotos de la via catalana 
enviades pels mateixos 
balaguerins entre d’al-
tres actes.

El Correllengua solidari amb els 
docents de les Illes Balears

Correllengua a Balaguer

Alumnes Institut Almatà

 Els alumnes de 3r d’ESO 
de l’Institut Almatà que el 
curs passat feien 2n d’ESO 
van resultar guanyadors en 
el Programa Classe sense 
fum que organitza la Gene-
ralitat de Catalunya. 
 El premi va consistir en 
una estada de 2 dies en un 
alberg de l’agència catalana 
de Joventut Xanascat, en 
règim de pensió completa i 
el transport. 
 Els alumnes van gaudir 
d’aquest premi a l’Alberg 
Santa Maria del Mar de 
Coma-ruga  els  dies 26 i 27 
de setembre, on a més de 
gaudir de l’estada van rea-
litzar diverses activitats es-
portives diferents a les que 
habitualment es practiquen, 
com kayac i un itinerari de 
ponts i tirolines enmig del 
bosc.

Com a premi, van poder gaudir d’un parell de dies a 
l’alberg Santa Maria del Mar de Coma-ruga els
passats dies 26 i 27 de setembre
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 El Consell Comarcal 
de la Noguera i el GAL 
Noguera-Segrià Nord 
han participat a la Fira 
Sant Miquel de Lleida 
del 26 al 29 de setembre 
amb un estand propi 
dins l’espai que la Dipu-
tació de Lleida dedica a 
«Aliments del territori i 
tu», on s’han exposat els 
productes agroalimenta-
ris del territori, com són: 
vins de la D.O. Costers 
del Segre, cervesa arte-
sana, olis de l’Associ-
ació Molins d’Oli de la 
Noguera, ratafies, for-

La Noguera va ser present a 
la passada edició de la Fira de 
Sant Miquel de Lleida

Estand del Consell a la Fira de Sant Miquel

El Consell va ser 
present amb un
estand dins l’espai de 
la Diputació de Lleida

Milers de persones van assistir a la 5a 
Fira de màgia “Montgai màgic”

 Montgai ha tancat  la 
cinquena edició de la Fira de 
la Màgia de Carrer, Montgai 
Màgic, després de rebre 
milers de visitants durant 
tot el cap de setmana. 
Els diversos carrers de la 
població s’han omplert de 
gom a gom d’aficionats 
al món de la màgia i a 
l’il·lusionisme, sobretot 
famílies amb nens petits, 
que han quedat admirats 
amb e l  mig  centenar 
d’actuacions que han ofert 
la quarantena de mags 
participants, dos dels quals 
tenien 8 anys. L’alcalde, 
Jaume Gilabert, ha fet una 
valoració «molt positiva» 
d’aquesta cinquena edició.

Montgai Màgic

Camarasa va acollir amb èxit la VIII
Comarkalada de la Noguera
 E l  1 2  d ’ o c t u b r e  a 
Camarasa es realitzà la 
Comarkalada. Des del Consell 
Comarcal, l’Ajuntament de 
Camarasa i l’Associació 
Camarasa Jove se’n fa una 
valoració altament positiva 
ja que s’acompliren les 
expectatives i els objectius 
previstos. Destacar l’èxit 
de participació a la Fira 
Jove on vint-i-una carpes 
que representaven entitats 
juvenils de la comarca 
mostraren la creativitat i 
l’espontaneïtat dels joves. 

Mig centenar d’actuacions i més de quaranta mags 
han il·lusionat el cap de setmana a Montgai 

Comarkalada 2013

matges artesans, mel, 
torrons, tòfona de la 
Baronia de Rialb, fruits 
secs, sal, melmelades i 
conserves, embotit de 
conill, etc. Al mostrador, 
a més, hi ha hagut infor-
mació dels productors i 
informació turística de 
la comarca.
 Durant el  trans-
c u r s  d e  l a  F i r a 
dins l ’espai «Show 
Coocking», l’escenari 
d e  d e m o s t r a c i o n s 
i d’animació gastro-
nòmica, la Noguera, 
r e p r e s e n t a d a  p e l 
restaurant Cal Xirricló, 
va elaborar unes postres 
amb préssec d’Ivars de 
Noguera, mel Alemany 
i vi de la Denominació 
d’Orígen Costers del 
Segre.
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El 16 d’octubre van iniciar-se les Aules 
d’Extensió Universitària de la Noguera

 El dissabte 19 d’oc-
tubre s’inaugura oficial-
ment l’Espai Transmis-
sor de Seró en un acte 
presidit pel Conseller de 
Cultura de la Generali-
tat de Catalunya, Ferran 
Mascarell.

 L’espai conté les es-
teles que van trobar-se el 
2007 en les obres del Se-
garra Garrigues i que ara 
s’han musealitzat a Seró. 
L’espai on estan ha estat 
premiat amb els premis 
FAD d’arquitectura 2013.

L’Espai Transmissor de Seró 
s’inaugura el 9 d’octubre

Seró, Espai Transmissor

Presentació Aules Universitàries

 La passada setmana es 
va fer la presentació del nou 
curs de les Aules d’Extensió 
Universitària per a la Gent 
Gran de la Noguera. Van 
participar en l’acte l’alcalde 
de Balaguer, J.M. Roigé; el 
president del Consell, Pere 
Prat; el vice-rector de la 
UdL,  Joan Biscarri entre 
d’altres.
 L a  l l i ç ó  i n a u g u r a l 
del curs es va fer aquest 
16 d’octubre, a la sala 
d’actes de l’Ajuntament 
d e  B a l a g u e r,  a m b  l a 
conferència «Introducció 
a la medicina tradicional 
xinesa», a càrrec de M.Feliu, 
especialista en la matèria. 
 La resta de sessions, 
com cada any, es faran a 
la sala d’actes del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
cada dimecres a la mateixa 
hora.

La lliçó inaugural va fer-se a la sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Balaguer sobre “introducció a la 
medicina tradicional xinesa” a càrrec de M. Feliu
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 L’Ajuntament de Ba-
laguer presenta el Cicle 
de Teatre Familiar de 
cara a aquesta tardor. 
 Amb la col·laboració 
de la companyia Campi-
quipugui s’ha elaborat 
un programa pel públic 
familiar, que inclou ‘La 
caputxeta vermella’ (13 
d’octubre) i el ‘Gat amb 
botes’ (24 de novembre) 
amb una entrada de 
5 euros. Precisament, 
un dels membres de la 
companyia Campigui-
pugui, Jordi Pedrós, 

Comença el Cicle de Teatre 
Familiar amb l’obra
La Caputxeta Vermella

La Caputxeta Vermella al Teatre Municipal

El cicle familiar va 
començar el passat 
13 d’octubre amb 
l’obra La Caputxeta 
Vermella

Amb l’obra “Bona Gent”, el Teatre de 
Balaguer inicia el cicle de tardor

 Aquest diumenge 20 
d’octubre comença el cicle 
de teatre de tardor amb 
la representació de l’obra 
«Bona Gent», a partir de 
les 7 de la tarda al teatre 
municipal de Balaguer..
 «Bona Gent» dirigida 
per Daniel  Veronese i 
interpretada per Mercè 
Arànega, Àlex Casanovas, 
Carol Muakuku, Ruben 
Ametllé, Angela Jové i 
Antonia Jaume.
 Continuarà el cicle de 
teatre de tardor,  l’obra 
«Sí, Primer Ministre’, el 
9 de novembre a les 22 
hores, i ‘Barcelona’, el 29 de 
desembre a les 19 hores.L’obra “Bona Gent”

La Golden Big Band va actuar el passat 
6 d’octubre al Teatre Municipal

Seguiran a Bona Gent, les representacions de “Sí, 
Primer Ministre” i “Barcelona”, el 29 de desembre

Concert al Teatre Municipal

ha agraït “l’esforç de 
l’Ajuntament per do-
nar una oportunitat a 
aquestes companyies, 
moltes de les quals tre-
ballen tan a Catalunya 
com  a  l’estranger”. 
Segons ha assegurat, 
“només creant cante-
ra, ensenyant als més 
petits a anar al teatre, 
podem garantir espec-
tadors en el futur”. 
 L a  p r e v i s i ó  d e 
l’Ajuntament de Ba-
laguer és que aquest 
cicle continuï a l’hi-
vern, amb noves obres 
d’interès pel public 
infantil. 
 A banda la progra-
mació inclou, el cicle 
de cinema infantil i 
altres activitats, com 
concerts i festivals.

 El Teatre Municipal 
de Balaguer va acollir el 
concert de la Golden Big 
Band, el passat diumenge 
6 d’octubre, organitzat per 
la Societat Gastronòmica 
i  Cultural  del  Comtat 
d’Urgell.
 C e n t e n a r s  d e 
balaguerins van poder 
gaudir del concert de jazz 
clàssic amb la interpretació 
de peces musicals força 
conegudes de grups com 
Duke Ellington i Glenn 
Miller entre d’altres.
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La Comunitat educativa ret homenatge 
al mestre balaguerí, Josep Pedrós

 La balaguerina Ro-
ser Jurado i Regué ha 
estat enguany una de 
les guanyadores dels 
premis Rafael Sari de 
poesia i prosa, guardons 
que entrega des de fa 30 
anys l’Obra Cultural de 
l’Alguer.
 Roser Jurado s’ha 

endut el tercer premi 
en la secció B (prosa), 
categoria per a textos 
en qualsevol variant del 
català, tret de l’algue-
rès, per l’obra ‘El secret 
de Sant Miquel’, de la 
qual el jurat en destaca 
l’interès de l’autora per 
l’Alguer.

Premi literari de l’Alguer per 
la balaguerina Roser Jurado

Roser Jurado

Homenatge a Josep Pedrós

 El passat 27 de setem-
bre, va tenir lloc la festa 
d’homenatge al mestre Jo-
sep Pedrós en motiu de la 
seva jubilació. Trenta-set 
anys de trajectòria docent, 
vint-i-vuit treballant a l’es-
cola La Noguera i vint-i-un 
d’aquests com a director. 
 L’acte d’homenatge 
es va celebrar al pati de 
l’escola  on hi van assistir 
representants de tota la 
comunitat educativa: pares i 
mares, professorat, personal 
no  docent ,  inspecc ió 
educativa, amics... Després 
dels parlaments, va cloure 
l’acte la projecció d’un 
muntatge poètico-musical 
personalitzat. La segona 
part de la celebració va 
consistir en un sopar on es 
va projectar un audiovisual 
de la seva vida personal i 
professional.

Uns actes emotius en la jubilació de Josep Pedrós 
després de 37 anys dedicats a la docència, 21 dels 
quals com a director de l’escola La Noguera
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 El passat 2 d’agost 
va començar la cinque-
na edició del cicle Mú-
sica sota les Estrelles 
2013 que acull com cada 
any el Centre d’Obser-
vació de l’Univers. El 
cicle combina 45 mi-
nuts de música en di-
recte dins l’anomenat 
“Ull del Montsec” junta-
ment amb projeccions 
d’imatges al planetari i 
per completar la visita 
es realitza l’observació 
astronòmica al parc de 
telescopis. El cicle se-
guirà el 26 d’octubre amb 

El COU del Montsec continua 
acollint el Cicle de música 
sota les estrelles

Carme Canela Trio

El proper 26 d’octubre 
continua el cicle amb 
un concert de Carme 
Canela Trio al Centre 
d’Observació

Gregori Garcia va iniciar el cicle de
sopars col·loqui amb els líders locals

 A q u e s t  d i j o u s  1 7 
d’octubre continua el III 
Cicle de sopars col·loqui 
amb els diferents líders 
dels grups municipals de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
amb la presència del regidor 
popular, Joan Maria Molins.
 Va encetar el cicle la 
passada setmana el regidor 
ecosoc ia l i s ta  Gregor i 
Garcia, i el proper dijous 
14 de novembre, li tocarà el 
torn al regidor d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, 
Jaume Canal.
 Tancarà el cicle d’aquest 
any l ’alcalde i  cap de 
Convergencia i Unió, Josep 
Maria Roigé.Cercle de Promoció Econòmica

Alumnes de la ZER Serra LLarga visiten 
l’Ajuntament de Balaguer i la ciutat
 Els alumnes de la ZER 
Serra Llarga, que comprèn 
les escoles de Castelló de 
Farfanya, Ivars de Noguera 
i  A l g e r r i ,  v a n  v i s i t a r 
l’Ajuntament de Balaguer. 
 Els nens i nenes van 
ser rebuts pel regidor 
d’Ensenyament, Miquel 
Aige, qui els va explicar el 
funcionament del consistori 
i la història de la caixa de les 
tres claus, on antigament es 
guardaven els diners que 
administrava l’ajuntament 
i, avui en dia, s’hi desa el 
Llibre d’Honor de la ciutat.

El Cicle està organitzat pel Cercle de Promoció
Econòmica i d’iniciatives de Balaguer i comarca

Escolars de la ZER Serra Llarga

la presència de Carme 
Canela Trio que en clau 
de jazz anirem “Cre-
uant l’Univers” i ens 
acompanyaran fins als 
objectes més fascinants 
de l’Univers, en la que 
es la seva tercera parti-
cipació en aquest cicle. 
Els seguiran el Rosich 
& Rosanes Duet amb 
“L’Univers del Barroc” el 
dia 16 de novembre per 
transportar-nos a l’èpo-
ca de Galileu Galilei. El 
concert de clausura del 
cicle serà “Astronomia 
es femení”, un concert a 
càrrec del Quartet Sibil-
la format per membres 
de l’Orquestra Julià 
Carbonell i que gràcies 
a la música de composi-
tores podrem descobrir 
l’important paper de la 
dona també en la histo-
ria de l’astronomia. 
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 De  la  mà de  dos 
p e r s o n a t g e s  a  p u n t 
d’embarcar cap a Cuba, 
l’escriptora Pilar Rahola 
ens fa passejar per un 
extraordinari entramat 
de relacions i per alguns 
dels moments cabdals 
dels anys vint i trenta a 
Catalunya i Cuba.
 L’autora recrea des 
dels anys de la dictadura 
de Primo de Rivera i el 
pistolerisme pels carrers 
de Barcelona fins a la 
proclamació de l’Estat 
Català per Lluís Companys 
a la plaça de Sant Jaume, 
de la bomba del Liceu a 
l’esclat de la Guerra Civil 
i els Fets de maig de 1937; 
i també narra la Cuba 
efervescent d’aquella 
època, de les plantacions 
de sucre, el teatre, la 
Macorina i l’esclavatge 
vigent en aquell país.

Cada dia, cada hora
Autor: Natasa Dragnic
Gènere: Novel·la

 Fa setze anys que 
la Dora i en Luka no es 
veuen. De petits eren 
inseparables i passaven 
llarguíssims dies d’estiu 
a les platges de roques 
d e l  p e t i t  p o b l e  d e 
pescadors de Croàcia on 
van néixer. Però d’un dia 
per l’altre, els pares de 
la Dora decideixen anar-
se’n a viure a França, 
i  en Luka es queda 
sol al poble. Més tard 
però, l’atzar farà que es 
retrobin en una exposició 
que en Luka fa a París. 
Com si el temps hagués 
estat aturat durant tots 
aquests anys, la Dora 
i en Luka reprenen la 
complicitat de seguida 
i comencen una història 
d’amor que semblava 
escrita i predestinada. 
Una història moderna, 
fresca i commovedora.

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

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

El carrer de l’embut
Autor: Pilar Rahola
Gènere: Novel·la

 El  sr.  Rondó és el 
guarda del zoo, un dia 
es posa la seva jaqueta 
preferida perquè el fa 
sentir molt important. 
S’adona que li va molt 
estreta i tot d’una li salta 
un dels botons. A partir 
d’aquí comença a fer la 
ronda pel zoo tot enfadat 
perquè creu que s’ha 
engreixat i que per tant 
s’ha de cuidar més.
 El Sr. Rondó parla en 
veu alta mentre va pel zoo i 
els animals del zoo creuen 
que es queixa d’ells i així 
es van creant tota una 
sèrie de malentesos que 
tindran un final del tot 
inesperat.
 A q u e s t a  c u r i o s a 
historieta que succeeix al 
zoo, va guanyar el Premi 
Bologna Ragazzi a la 
millor opera prima l’any 
2009.

El Sr. Rondó i el
malentès al zoo
Autor: Kevin Waldron
Gènere: Juvenil (+5)

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

Indesinenter
Argelagues

Hi havia el fum inhòspit 
de figures brogents encerclades fortament,
per l’urc i l’intransigència. 
Fa poc l’havia vist -potser entre somnis-
i ara, allí present, donava tombs i tombs
al propi impuls, alimentant despropòsits.
Ni al fons més fons dels ulls, 
no s’hi veia la veritat. Com velles fortaleses 
del fet inconscient, on mai 
pots accedir de bracet amb la raó, 
així dictaminaven. Tot era evident. 
És difícil, vet aquí, discernir sobre criteris, 
quan algú dóna per fet, 
que només el seu és vàlid.
Insomne durant dies, avui encara filtro
a poc a poc, aquell seu axioma absolutista,
on és incompatible alçar el to de la veu
amb el fet de ser senyor. 
Enfonsarem l’honor, -s’alliçonaven-
si res no reprenem. Tot estava fet.
Algú va sospirar mirant enlloc
i es creà “l’encant”.. i vingué el silenci...
i així, dubtant i tot, s’investiren de “perfectes”.
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Primera Catalana

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

1. Iban Parra ....... 3
2. Yerai Darias .... 2
3. Isaac Solanes . 2
4. Pau Solanes ... 1
5. Joan Martínez 1

El Balaguer perd a 
casa el que guanya 
a fora, on encara 
no coneix la derrota 
amb 2 victòries i un 
empat, i en canvi a 
casa, només ha gua-
nyat un dels partits 
disputats, amb dues 
derrotes davant el 
Viladecans i l’Horta.
Pau Solanes i Joan 
Martínez s’han es-
trenat com a gole-
jadors.

El Balaguer perd 0-2 davant un difícil 
Horta abans del primer derbi lleidatà

FUBOL>>L’equip 
balaguerí visita el camp 
de l’Alpicat aquest
dissabte 19 d’octubre, a 
partir de les 17,30 h en 
el primer derbi lleidatà

05/10/2013

JESUS I MARIA 2
BALAGUER 3

 El Balaguer va acon-
seguir una gran victòria 
al camp del Jesús i Maria 
per 2-3 amb un gol de 
Joan Martínez en el dar-
rer minut del partit que 
donava els tres punts als 

un dels equips que al final 
de temporada, segur que 
estarà entre els primers 
classificats. 
 Els de l’Horta van de-
mostrar molta veterania i 
molt ofici durant tot el par-
tit, davant la lluita i l’orgull 
dels jugadors balaguerins 
que ho van intentar tot 
durant els 90 minuts del 
partit però sense poder 
materialitzar cap de les 
ocasions que van crear.
 El proper cap de set-
mana el Balaguer visitarà 
el camp de l’Alpicat en 
el primer dels derbis que 
ha de disputar aquesta 
temporada. L’Alpicat amb 
2 punts es cuer de la clas-
sificació i encara no coneix 
la victòria.

balaguerins, que encara 
no coneixen la derrota 
lluny del camp municipal 
d’Esports de Balaguer, on 
el passat diumenge van 
perdre el seu segon partit 
consecutiu davant l’Horta, 

Pau controla una pilota al mig del camp

13/10/2013

BALAGUER 0
HORTA 2

Víctor defensant una jugada d’atac

Joan Martínez

Propers encontres

19/10/2013 --  17,30 h
Camp de l’Alpicat
Alpicat | Balaguer

-------------------------------------
27/10/2012  --  17 h
Camp  Municipal de

Balaguer
Balaguer | El Catllar



15<<E S P O R T S

Els equips de futbol base del C.F. Balaguer 
es presenten davant la seva afició

FUTBOL SALA>> El 
Vedruna Infantil es va 
imposar pel resultat de 
1-5 davant el Infantil del 
C.F. Balaguer, en el derbi 
balaguerí de futbol sala.
 El partit va començar 
portant el joc el Vedruna 
i avançant-se en el mi-
nut 1 amb obra d’Adrià 

Vilarasau. Amb el 0-2 es 
va arribar al descans, i 
a la segona part, els de 
Vedruna van marcar dos 
gols més posant-se amb 
un clar 0-4 al marcador. 
El Balaguer va retallar di-
ferencies, però abans del 
final, el Vedruna posava 
el 1-5 definitiu.

L’Infantil del Vedruna s’emporta el 
derbi de futbol sala de Balaguer

Col·legi Vedruna, seu de l’equip guanyador.

Foto de família del C.F. Balaguer

 El passat diumenge, 
dia 29 de setembre, el CF 
Balaguer i l’escola de futbol 
base varen organitzar la 
primera Diada del Futbol en 
motiu de la presentació de 
tots els seus equips.  Una 
Diada que va resultar ser 
la gran festa del futbol, ja 
que va començar a les 9.45 
h i es va allargar fins a les 
18 h amb l’encontre del 1r 
equip que va ser derrotat 
pel Viladecans, única nota 
negativa de la jornada. 
 Les activitats es van 
iniciar  amb un esmorzar 
de germanor per a tots els 
assistents  i seguidament 
ja es varen començar les 
act iv i tats  que anaven 
d i r i g i d e s  a l s  e q u i p s 
de l’escola: Babies, pre 
b e n j a m i n s ,  A l e v i n s  i 
Infantils.

FUTBOL>>Tots els equips del futbol base del 
C.F. Balaguer van presentar-se davant l’afició en una 
jornada festiva amb moltes activitats esportives
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 Gran partit del Fut-
bol Sala Check Systems 
Balaguer, que va sor-
tir al camp convençut 
d’emportar-se els tres 
punts a casa.
 Bon joc defensiu per 
part de les balaguerines, 
que es van avançar al 
marcador al minut 4 i 
van marxar a la primera 
part amb un bon resultat 
1-2.
 A la segona part, 
l’equip local va aprofitar 
jugades a pilota parada 
per marcar l’empat i 
a m b  d o s  j u g a d e s 
d e s a f o r t u n a d e s  e l 
Castellgalí va arrivar a 
la porteria i sentencia 
el partit 4-2.
 Gran act i tud per 
part de Check Systems, 

El Balaguer Check Systems de 
Futbol Sala va perdre 4-2 a la 
pista del Castellgalí

Futbol Sala Check Systems Balaguer

FUTBOL SALA>>Les 
balaguerines van 
guanyar el primer 
partit disputat al
pavelló poliesportiu

Estanc Espona de Balaguer patrocina el 
concurs de pesca amb mosca al Segre

 El passat dia 28 i 29 de 
Setembre, es va celebrar 
el concurs de pesca amb 
mosca en el Riu Segre, 
patrocinat  per  Estanc 
Espona. Amb l’organització 
de Xavier  Adsuar i  la 
col·laboració de la Societat 
de Pescadors Esportius de 
Balaguer.
 Al finalitzar el concurs, 
tots els participants, varen 
gaudi r  d ’un  d inar  de 
germanor, on es van lliurar 
tots els premis segons la 
classificació. Destaquem 
els tres primers classificats: 
en primera posició, Xavier 
Adsuar; en segona posició, 
Ceferino Gómez; i en tercera 
posició, Rosendo López.

Concurs de pesca amb mosca

L’equip Espejo Quad Team es proclama 
Campió de Catalunya de Quad resisitència 
Q U A D S > > E l s  p i l o t s 
Alex Espejo de la Sentiu 
de Sió i David Espejo de 
Balaguer,  components 
de l’equip Espejo Quad 
Team,s’han proclamat 
campions de Catalunya 
de Quad resistència Q2 
per parelles havent fet una 
temporada espectacular, 
aconseguint la primera 
posició en totes les proves 
realitzades menys en una. 
 E l s  d o s  p i l o t s  d e 
la Noguera, després de 
guanyar el campionat de 
Catalunya, s´han guanyat 
el  dret  de disputar el 
campionat  d ’Espanya 
d’aquesta especialitat per 
parelles, que es disputarà 

PESCA>>Xavier Adsuar va proclamar-se campió, 
seguit de Ceferino Gómez i de Rosendo López

Alex i David Espejo

que aquest es el seu 
primer any en aquesta 
categoria i  l lui tarà 
per la permanència 
i poder estar a mitja 
taula classificatòria.
 E n r i c  F a r r e n y 
entrenador del CHECK 
SYSTEMS BALAGUER, 
creu que té un gran 
equip per  estar  en 
aquesta categoria i 
que «donarem molt 
bona  impres ió  a ls 
partits que disputem, 
ja que les jugadores 
tenen molt bona actitut 
durant els partits». La 
passada setmana van 
guanyar en el primer 
p a r t i t  d i s p u t a t  a l 
pavelló de Balaguer.
 P e r  p a r t  d e l 
B a l a g u e r  C h e c k 
Systems van jugar 
A n a b e l  P a c h e c o , 
Anna Martínez, Silvia 
López, Marta Nogueira, 
Anna Espuñes, Marta 
J i m é n e z ,  C a r o l i n a 
Naudi, Olga Parisé i 
Mónica Garcia.

els propers dies 2 i 3 de 
novembre, a la població 
d’Almenar. 
 Els dos esportistes 

tenen series aspiracions de 
quedar entre els primers 
classificats del campionat 
estatal.
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Els clubs atlètics balaguerins impulsen 
l’ Escola d’Atletisme de Balaguer

ATLETISME>>L’atleta 
balaguerí Pol Fernández, 
que entrena amb el Club 
Joventut Atlètica d’Arbe-
ca, entrenat per l’entre-
nadora nacional Sandra 
Sarri, està preparant la 
temporada de Cross tant 
a nivell provincial com a 

nivell nacional.
 Pol Fernández ha 
guanyat aquesta tempo-
rada la milla d’Alcover 
juvenil amb un temps de 
5’09; la d’Agramunt amb 
5’15, la de Balaguer amb 
un 4’40 i la de Barbens 
amb 4’51.

L’Atleta Pol Fernández, prepara 
la nova temporada de cross

Pol Fernández

Joves atletes a la Milla de Balaguer

 Els clubs balaguerins 
Maratonians del Segre i 
Pedala.cat han sumat es-
forços per impulsar la pri-
mera Escola d’Atletisme de 
Balaguer. Es tracta d’una 
proposta formativa dirigida 
a infants i joves de 5 a 14 
anys, que ja practiquen o 
volen fer qualsevol moda-
litat d’atletisme (running, 
salt d’alçada o de longitud, 
llançaments, etc).
 Davant l’auge d’aquesta 
pràctica esportiva, espe-
cialment en la modalitat 
running, ambdues entitats 
han vist necessari crear un 
centre de formació per tal 
que els joves atletes puguin 
entrenar amb la supervisió 
i assessorament d’especi-
alistes, sense necessitat 
de desplaçar-se fora del 
municipi. 

ATLETISME>>Una proposta formativa dirigida a 
infants i joves de 5 a 14 anys que practiquen
l’atletisme a Balaguer i comarca
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Petiteses
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 En aquest món tan 
canviant que ens ha tocat 
viure, un no pot menys 
que admirar la simpàtica 
devoció que es demostra 
cap  a  to ta  c lasse  de 
lladregots. L’altre dia veia 
per la TV el recolzament 
que rebien aquells “vivales”, 
que amparats per una 
administració del  seu 
mateix color, van desviar els 
diners  que anava destinat 
a un bon  fi, a les seves 
butxaques. Estic parlant 
d e l s  m i l i o n s  d ’ e u r o s 
d’Andalusia. La senyora 
Mercedes Alaya, jutgessa 
de bon veure i amb gran 
capacitat de treball, ens va 
mostrant tota la xabacaneria 

i pobríssima classe dels 
dits imputats sindicals. 
Els sindicats majoritaris 
surten ben galdosos. Com 
per no tindre cap tracte ni 
de ben lluny amb aquesta 
potolada. Abans de judicar-
los els ventres agraïts ja 
demanaven la seva llibertat. 
Jo no puc entendre que la 
mesura aplicada a uns que 
defensen als perjudicats 
d’hipoteques abusives, 
o dels enganys de les 
preferents per exemple, no 
puguin atansar-se a menys 
de tres-cents metres dels 
polítics que ells creuen 
els vertaders culpables. I 
per l’altra part altres que 
intenten coaccionar a una 

jutgessa se’ls permeti fer 
fer l’animalot cridaner a 
voraviu. No puc menys 
que pensar que uns estan 
emparats per sindicats que 
estan dins de l’embolic, i 
amb suficients alliberats 
i beneficiats, i els altres 
van a pit descobert sense 
cap bandera. I això us puc 
dir és avui políticament 
incorrecte.
 El carrer i l’espectacle 
que es pugui fer, els partits 
d’esquerra sempre l’han 
tocat millor que tota la 
dreta sencera. Aquesta 
democràcia ens ha ofert més 
d’una ocasió que confirma el 
que dic. En aquest aspecte 
i en el temps, no millora ni 
empitjora el gust; és el seu.
 Ara per exemple, per 
Balaguer va corrent la veu 
que la problemàtica entre 
l’alcalde i la interventora, 

no és altra cosa que un 
problema de carnet. Jo he de 
dir que no m’ho crec, però es 
diu pel carrer. Jo també he 
d’afegir que desconec el 
carnet que té la dita senyora, 
i sí em suposo, el que hauria 
de tenir. És una situació de 
pura traca, durarà el que 
hagi de durar. Malgrat el 
que està passant en aquest 
Balaguer nostre i que ja en 
tindrem ocasió de parlar, 
que si transparències que 
no deixen passar la llum. 
Auditories que tenen un 
cost i no es noten, sempre 
desperta més curiositat el 
que passa avui que no el que 
va succeir ahir.
 I  e n t r e  Pa n t o j a s  i 
l ’esperpènt ic  f i l l  seu, 
lleig i mal fotut a matar. 
L’Urdangarin i la infanta de 
torn. Els ERE andalusos. 
També i podríem ficar a 

tots aquest polítics que van 
enfonsar totes les Caixes 
d’Estalvi que van tocar. I no 
podem oblidar als que van 
fer obres gegantines sense 
cap utilitat, Fabra i Barredas, 
per exemple. Ratos i Blesas 
que van fer el forat bancari 
més  g ran  d ’Es pany a . 
No ens ha d’estranyar 
que les autonomies més 
endeutades vulguin baixar 
impostos. Quan acabin els 
seus mandats, els enviarem 
al Senat (Montilla i Saura) 
o a Brusel·les, i els traurem 
així de la vista dels electors 
i... pot continuar el ball. 
I com sempre us he dit 
Espanya (aquella i aquesta), 
és la nació més rica del 
món. I com som encara 
creients en aquesta classe 
política dins de quatre dies 
els tornarem a votar, i ells... 
ens tornaran a mentir.

 Dret a decidir que? Els 
últims anys els nostres repre-
sentants “legals” han emprat 
aquest terme per referir-se 
al històric dret a l’autodeter-
minació de Catalunya. No 
sempre el nom fa la cosa, en 
aquest cas en tenim un bon 
exemple. Mentre el govern 
de la Generalitat reclama res-
pecte per la decisió dels i les 
catalanes és el mateix govern 
el que decideix, a esquena 
dels seus electors i la socie-
tat en general, les polítiques 
de les tisorades i el desman-
tellament del sector públic. 
En resum, dret a decidir el 
que ens deixin en tot cas.
 Un altre exemple són els 
pressupostos municipals. Els 
i les balaguerines en sabrem 
els detalls quan ja estiguin 
tancats i aprovats, sense po-
der participar, ni una mica, 
en la seva elaboració. Si final-

Els pressupostos municipals i el 
dret a decidir...
CUP Balaguer - Noguera
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ment n’hi ha, es clar. No es 
quelcom que sigui patrimoni 
de l’actual ajuntament, de fet 
es habitual la manca de con-
sens i diàleg amb la població 
en general, fins hi tot entre el 
govern municipal i l’oposició. 
Tot això succeeix en l’anome-
nada democràcia o política 
de proximitat.
 Juan Manuel Sánchez 
Gordillo, alcalde de Marinale-
da, ho exemplifica d’aquesta 
manera: “Us imagineu que 
els hi proposem a un grup de 
nenes i nens que n’elegeixin 
a un per decidir a que es ju-
garà al pati cada dia durant 
els propers 4 anys? La res-
posta lògicament seria que 
estem bojos!” L’actual sis-
tema democràtic està amb 
crisi precisament per poc 
democràtic. Que la democrà-
cia signifiqui el que significa 
en grec, el govern del poble, 

es responsabilitat de totes i 
tots. El millor per recuperar-la 
és començar per l’espai més 
proper, el del nostra ciutat. 
 Els Pressupostos de 
l’ajuntament són l’acció polí-
tica més rellevant de l’any, la 
que defineix les línies d’actu-
ació i prioritats del consistori 
en una anualitat. Actualment 
aquesta tasca és delega mit-
jançant una elecció més o 
menys democràtica d’uns re-
presentants. Representants 
que per desgràcia no consul-
taran res, durant els 4 anys 
del seu mandat, amb la gent 
que diuen representar. El 
sentit comú manaria deixar 
participar i donar l’última pa-
raula a la població en general 
en molts temes. O és que els 
i les Balaguerines no n’estem 
capacitats? I si ho estem, 
com ho hem de fer? Podrí-
em començar d’una manera 
molt senzilla: amb els pressu-
postos participatius.
 Quan parlem de pres-
supostos participatius ens 
referim, en termes generals, 
als mecanismes que per-
metin la participació directa 
de la ciutadania en l’ela-

boració dels pressupostos 
públics. A Catalunya s'han 
desenvolupat experiències 
de pressupostos participa-
tius a diversos municipis: 
Santa Cristina d'Aro, Figaró-
Montmany, Rubí, Castellar 
del Vallès o Parets del Vallès. 
També en algunes ciutats: 
Sabadell, Sant Boi de Llobre-
gat i Vilafranca del Penedès. 
 Com funcionen en els 
altres municipis? Els pressu-
postos participatius són un 
procés de participació que 
es repeteix any rere any. So-
len iniciar-se els mesos de 
febrer o març (mesos en que 
s’elaboren els pressupostos 
municipals per parts dels 
diversos ajuntaments). Inici-
alment és celebren un seguit 
d’assemblees i trobades on 
tothom qui vol -individu o 
associació- hi pot participar. 
En aquestes assemblees 
es determinen les propos-
tes respecte les inversions 
a realitzar al propi barri o al 
municipi. Seguidament s’es-
cullen uns delegats entre els 
assistents, els quals seran els 
portaveus de les assemblees 
en les fases següents. Pos-

teriorment aquests delegats, 
juntament amb tècnics i re-
presentants polítics i socials, 
avaluen la viabilitat tècnica i 
financera de cadascuna de 
les propostes. Finalment les 
propostes recollides en els 
pressupostos es porten al ple 
de l’Ajuntament per la seva 
aprovació.
 Això és viable a Bala-
guer? Gràcies a l’experiència 
d’altres municipis, la pobla-
ció  relativament reduïda de 
Balaguer (16.952h l’any 2012 
segons l’IDESCAT) i l’exis-
tència d’un teixit associatiu 
ben consolidat a la ciutat, els 
pressupostos participatius 
són possibles. No són només 
una opció, sinó mes aviat una 
obligació per a totes aquelles 
persones que vulguin fer de 
Balaguer una ciutat oberta, 
transparent, democràtica i 
motor de l’alliberació social 
i nacional que estem forjant 
com a país. 
 Posem fil a l’agulla. Ani-
mat, vine i participa, posat 
en contacte amb nosaltres. 
Si aquest Ajuntament no ho 
fa, ho farem des del carrer i el 
tros.
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 En el procés de reduir 
els costos de l’Ajuntament 
volia explicar el cas de les 
Llars d’Infants Municipals 
que està portant a terme el 
consistori.
 Resulta que, com és 
prou conegut, l’any passat 
l’alcaldia no va poder dur 
a terme la seva pretensió 
de pujada de quotes a les 
famílies que portem els 
fills a les llars municipals 
per poder treballar mentre 
els seus nens estan en les 
llars. El que es va fer és una 
retallada de personal (2-3 
persones), l’ampliació de 
l’horari dels afortunats que 
van quedar i una reducció 
de sou. Doncs bé, aquest 
any, com que ja s’ha esca-
nyat prou als/les treballa-
dor/es de les guarderies 
(injustament sota el meu 
criteri), s’ha produït una ri-

GER per molts anys! Ja tens
seixanta anys!
Grup Escènic Recreatiu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

dícula pujada de només el 
20% en les quotes. Segura-
ment deu ser la mateixa re-
ducció que es deu haver fet 
als sous dels membres del 
consistori,....o potser no?
 Ja ser que la resposta 
és dir que “a Balaguer es 
paga molt menys de guar-
deria que a altres ciutats 
similars” (Tàrrega, Molle-
russa,...). Si volem, el que 
podem fer es comparar 
totes les coses que tenen i 
ofereixen les altres ciutats 
(indústria, treball, infraes-
tructures, bones comuni-
cacions,...) i comparem. 
No és lògic que amb la 
barbaritat d’impostos que 
paguem aquí tinguem els 
serveis que tenim.
 És incomprensible que 
fiquin tantes traves per a 
la que gent pugui dur els 
seus nadons a les guar-

deries quan la major part 
d’aquestes mateixes per-
sones les porten perquè 
estan treballant durant la 
jornada escolar, i per tant, 
cotitzant, consumint,... i 
per tant, pagant impostos 
que al cap i a la fi serveix 
per cobrir la part que no es 
paga amb les quotes de la 
guarderia i la resta de des-
peses.
 El que podríem fer, es 
quedar-nos totes les mares 
i/o pares a casa nostra, no 
dur cap nen a la guarderia 
i després demanar ajudes 
perquè, com no podrem 
treballar i tindrem nens a 
càrrec, algú ens haurà de 
mantenir i subvencionar.
 Degut a aquesta malal-
tia de retallar i retallar, re-
sulta ser que en una de les 
guarderies s’ha optat per 
tancar una de les classes 
i així estalviar encara més 
salaris. Simplement s’ha 
trobat la solució de portar 
els nens que “sobren” a 
l’altra guarderia i d’amun-
tegar la resta de nens amb 
l’augment de ràtio, arribant 

al limit del que permet la 
llei: ajuntant nens que es 
porten més de 10 mesos de 
diferència d’edat, segura-
ment deu ser el millor per 
al seu desenvolupament. 
A més, tot això tenint en 
compte que ja des de l’any 
passat ja van molt justos 
de personals. D’aquesta 
manera es pressiona en-
cara més als treballadors, 
que ja amb les seves con-
dicions laborals retallades, 
els fan tenir cura de més 
nens per persona. De ma-
nera indirecta els han tor-
nat a retallar el sou.
 I per si faltava alguna 
cosa, la gota que a acabat 
ja la nostra paciència, avui, 
a 2 dies de començar l’es-
cola, amb nens per entrar 
per primer cop a la guarde-
ria, de pocs mesos d’edat, 
encara no esta tancat el 
tema del personal de la 
guarderia. Concretament, 
en una de les classes en-
cara no hi ha ni professor/a 
per començar. D’aquesta 
manera es pot estalviar la 
meitat del sou de setem-

bre.... Segurament és el 
més convenient per nens 
que no arriben al primer 
any, començar el primer 
dia amb un/una mestre/a 
què no han vist mai, que no 
coneix ni als nens ni a les 
famílies. Tot sigui per estal-
viar 4 rals; la integració del 
nen i família amb l’escola 
no cal tenir-la en compte.
 Resumint, podríem 
considerar que l’alcaldia 
ja ha reduït com a mínim 
un 20% de les despeses al 
primer any i ha augmentat 
un 20% els ingressos en 
aquest segon. Amb aquest 
40% d’estalvi, en un parell 
d’anys mes ja podríem 
anar considerant el tema 
de tancar les guarderies 
i privatitzar-les per fer-les 
encara més eficients. Però 
si us plau, si aquesta és 
la idea, tirem pel dret, fem 
via i no deixem que la cosa 
es vagi podrint per si sola. 
Tiri pel dret Sr. Alcalde, tot 
plegat els més perjudicats 
no voten ni tampoc saben 
parlar encara. Fem Via.
------------------------------------------

 Sumant d’un en un, anem 
engrandint la xifra d’anys 
d’existència... tots amb la 
seva importància... però sem-
bla escaient celebrar només 
algunes dates significatives 
com ara les desenes i en-
guany, que n’acumulem sis, 
doncs toca fer-ho. De fet hi 
estem ficats des que va co-
mençar l’any i a fe que hem 
treballat fort per aconseguir 
realitzar una celebració com 
cal i que sigui recordada com 
ho fou la de les noces d’or.
 Estem preparant diver-
sos actes per a la tardor, una 
obra de teatre pels dies 2 i 3 
de novembre, una exposició 
de la nostra història i fins hi 
tot tornarem a representar 
els pastorets els dies 21 i 22 
de desembre per a la nostra 
mainada.
 Ja fa seixanta anys!!! És 
el nom de l’espectacle que 

Perquè no privatitzem ja les llars 
d’infants?
Xavier Vilardell Garcia
----------------------------------------------------------------------------------------------------

presentarem... on guió, mun-
tatge i escenificació, són ori-
ginals nostres... situacions 
còmiques, cants, balls, sor-
preses, moltes sorpreses... fa-
ran passar, de ben segur, una 
bona estona a qui ens vingui 
a veure... els podem asse-
gurar que tot ha estat escrit 
i preparat amb molt afecte i 
estimació, pels d’aquí... sense 
oblidar mai “els d’allà”.
 Després de l’èxit acon-
seguit amb el Retaule del 
Flautista...,ens volem superar 
més si és possible...”ficarem 
l’olla gran a dins de la petita” 
i farem nostre el lema del circ 
“encara més difícil...”
 No ens diguin que s’ho 
perdran, passarem una bona 
estona junts al Teatre Munici-
pal...
 Els esperem a tots, recor-
din que només ho farem dues 
sessions.

Honradesa i lleialtat -
Responsabilitat i ètica
Francesc Cucurull Torra
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 S ó n  q u a t r e  b a s e s 
imprescindibles perquè 
el sistema social, polític i 
econòmic funcioni.
 Creiem els votants, als qui 
ens representen que podíem 
confiar no enganyant-nos i no 
manipulant la veritat, tenint 
l’obligació d’informar-nos 
amb veracitat i els votants 
poder opinar ja que estem amb 
democràcia, amb llibertat de 
premsa i personal i poder 
col·laborar amb la màxima 
crítica sobre la corrupció i 
els càrrecs públics, estant 
en un país intolerant creant 
una atmosfera aliena i plural. 
S’escriu i es fan debats en 
televisió indicant i reflexant 
sincerament alarmants, 
les propostes dels qui ens 
governen.
 Estem limitats per a jutjar, 
no sent tant ignorants ni ells 

tant intel·ligents perquè del 
fruit es coneix l’arbre, ells 
tenint la màxima capacitat i 
habilitat i enginy.
 C a d a  d i a  é s  m é s 
complicat, havent tocat fons, 
no poder anar més lluny! Hi 
ha la màxima delinqüència, 
amb la màxima complicitat 
per totes bandes, recordant 
anys de benestar hem viscut 
del consum i de la falsa 
riquesa, és difícil adaptar-se a 
aquest moment diferent, hem 
de ser realistes i reconèixer 
que encara hi ha persones 
de bona fe, no atrevint-se a 
expressar lleialment el que 
senten. Ens mereixem ser 
governats per persones lleials 
i competents amb la màxima 
qualitat humana.
 El capitalisme actual, 
podria generar riquesa, 
però ens condueix a la 

ineficiència i desigualtat, 
no protegint als empresaris 
ni treballadors, no podent 
fer front a les necessitats 
prioritàries, estant en una 
societat neuròtica que no 
reacciona, estant malalta.
 L’ e r r o r  m é s  g r a n 
és endeutar-nos tant, 
cercant ajudes que són 
més embargs, podent ser 
intencionats.
 Sabent que si perdem el 
control financer, no serem 
amos del nostre destí i el 
pitjor és dir que no hi ha 
res a fer, doncs amb un 
gra de sorra es pot fer una 
muntanya.
 Saramago deia que hi 
ha tres malalties en l’home 
actual: la incomunicació, la 
revolució tecnològica i una 
vida centrada en el triomf 
personal!
 Potser  ten ia  raó! 
Esperant que aquesta 
crisi passi, els culpables 
desapareguin i romangui 
la raó, encara que cada 
dia intentin ofegar-la. La 
vida és més forta que els 
problemes”.



20 >> O C I

 ‘Espriu a l’àgora’ és 
l’exposició sobre Sal-
vador Espriu que fins el 
passat 15 d’octubre es 
va poder veure al Passeig 
de l’Estació de Balaguer. 
Es tracta d’una mostra 
formada per 15 plafons. 
Cada plafó correspon 
a una lletra del nom i 
el cognom de Salvador 
Espriu, i cada lletra remet 
a un concepte clau per 
entendre la seva obra 
literària i el compromís 
cívic. Així, la ‘S’ ens parla 
de ‘Sinera’ i el mite cons-
truït a partir del paisatge 

El Passeig de l’Estació ha 
acollit la exposició amb 
plafons “Espriu a l’àgora”

Exposició de l’obra de Salvador Espriu

La mostra s’ha pogut 
veure al passeig de 
Balaguer la primera 
quinzena d’octubre

Els propers dies 2 i 3 de novembre el 
GER torna al teatre pel seu aniversari

 E l  G r u p  E s c è n i c 
Recreatiu (GER), està de 
celebració i per això torna 
els dies 2 i 3 de novembre 
al Teatre Municipal, amb la 
representació de l’obra “Ja 
fa 60 anys”.
 Un cop més el grup de 
teatre balaguerí, aposta 
per una obra amb un gran 
nombre d’actors que hi 
participen, amb guions 
o r i g i n a l s ,  a m b  u n e s 
divertides situacions, cants, 
balls i demés sorpreses per 
per passar una bona estona 
als espectadors, tot és poc 
per celebrar aquesta data 
tant important amb el seu 
públic.Part del cartell de l’obra “Ja fa 60 anys”

Un grup de balaguerins assisteixen de 
públic al programa Divendres de TV3
 El passat 8 d’octubre, 
un grup de balaguerins i 
balaguerines van assisitir 
com a públic al programa 
Divendres de TV3.
 Els balaguerins van 
gaudir del programa en 
d i recte  amb e ls  seus 
contertulis i van poder 
fo tograf iar-se  amb e l 
presentador del programa, 
el periodista Xavi Coral, un 
cop acabat el programa. 
Una experiència positiva per 
aquest grup de balaguerins.

Aquest any el GER celebra el seu 60è aniversari, per 
això estrenen l’obra “Ja fa 60 anys”

Balaguer al programa Divendres

i records d’Arenys de 
mar; la ‘A’, d’Antígona i la 
reflexió espriuana sobre 
les guerres fratricides; la 
‘L’ de llengua catalana i 
la seva fidelitat al català, 
etc. Els plafons contenen 
nombroses fotografies, 
textos curts i entenedors, 
i fragments de poesia i 
prosa de Salvador Es-
priu, els més represen-
tatius de cada concepte. 
En una primera lectu-
ra, l’exposició ‘Espriu a 
l’àgora’ es pot recórrer 
en 10 minuts, mentre que 
si s’hi aprofundeix, hi ha 
material per mitja hora 
llarga de visita. L’objectiu 
d’aquesta mostra divul-
gativa és atraure cap a 
la personalitat d’Espriu 
el públic que no el coneix
gaire i en vol tenir una 
primera aproximació.
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 La prova de BTT, Er-
mitanyos 2013, arriba a 
la seva catorzena edició, 
el proper 20 d’octubre, 
esperant superar els 700 
ciclistes que hauran de 
recórrer els 90 quilòme-
tres de la ruta que passa 
per tres de les ermites de 
la comarca de la Nogue-
ra, amb sortida i arribada 
des de Balaguer. A partir 
de les 8 del matí, els 
participants es congre-
garan al pavelló Molí de 
l’Esquerrà, i poc a poc 
aniran sortint en direcció 
a la primera de les ermi-
tes, Cérvoles, al terme 
municipal d’Os de Bala-
guer i que es troba a 23 
quilòmetres de la capital 
de la Noguera. Després 
d’un esmorzar a base de 

pa, embotits i torró, els 
ciclistes continuaran la 
ruta cap a Vilanova de la 
Sal, per pujar a l’ermita 
de Montalegre, la segona 
de la ruta. Després del 
habituallament necessari 
els participants es dirigi-
ran cap a Sant Llorenç 
de Montgai, Camarasa, 
per a realitzar l’última de 
les ascensions a l’ermita 
de Sant Jordi. Posterior-
ment la tornada cap a la 
capital de la Noguera.

La prova Ermitanyos 2013
espera més de 700
participants aquest diumenge

Ermitanyos

Els participants
recorreran més de 90 
quilòmetres visitant 
diferents ermites de 
la comarca

Podi per la balaguerina Carme Millán a 
la 1a Marató del Montsec

 El passat 5 d’octubre, 
l’Atleta balaguerina Carme 
Millán del Club Atlètic 
Maratonians del Segre, va 
proclamar-se campiona de la 
marató de muntanya en la 1a 
Marató del Montsec on també 
es va disputar la 1a Ultra Trail 
del Montsec. La marató va 
transcórrer entre els paratges 
del Montsec d’Ares i el 
Montsec de Rúbies, amb 42,6 
km de recorregut i un desnivell 
positiu de 1.515 m i un negatiu 
de 514 m. Hi van participar 130 
atletes, entre els quals Jaume 
Cases, David Antillach, Josep 
Ma Garcia Gou, Albert Pérez 
i Sergi Moreno, balaguerins 
també.Carme Millán

Un tram del Passeig de l’Estació estarà 
tallat durant un parell de setmanes

 El trànsit de vehicles al 
Pg. de l’Estació entre la plaça 
de la Sardana i el carrer Sant 
Lluís, en direcció al Pont Nou, 
romandrà tallat, des del passat 
dilluns, durant dues setmanes 
per les obres de supressió de 
les barreres arquitectòniques. 
La construcció d’un pas elevat 
a l’encreuament d’aquesta via 
amb el carrer Doctor Flèming 
obligaran a mantenir tancat 
al pas de vehicles, exceptuant 
l’accés als pàrquings, i a 
modificar els sentits de la 
circulació.

Carme Millán guanya la 1a Marató del Montsec amb 
6 hores i 13 minuts

Passeig de l’Estació en obres
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
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.
------------------------------------
ES LLOGA dúplex a 
Bellcaire d’Urgell, nou, 
3 hab., 2 banys, cuina, 
menjador, rentador, 
terrat de 30 m2. Se-
mimoblat i amb elec-
trodomèstics. Raó: 
679606061.
-----------------------------------
L LO G U E R  d e  p i s 
a Lleida, 1 o 2 hab., 
bona situació. Raó: 
615498563-606199911.
------------------------------------
ES TRASPASSA local 
amb llicència de disco-
teca a Balaguer. Raó: 
636432606.
------------------------------------
LLOGUER/venda de 
pàrquings al c/ Barce-
lona, 72 i c/ St Jaume, 
2. Raó: 676116396.
-----------------------------------
NAU DE 950 m2, to-
talment equipada en 
lloguer al Polígon In-
dustrial Campllong. 
Raó: 646897349.
------------------------------------
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.
-----------------------------------

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).
-----------------------------------
GRAN OPORTUNI-
TAT, venta de pisos 
a Balaguer, c/ Dr. Fle-
ming, 48 m2, 3 hab. 
De particular a par-
ticular. Amb tots els 
serveis donats d’alta. 
Preu: 18.000 e. Raó: 
619804987.
------------------------------------
ES LLOGA pis a Bala-
guer, 2 hab., moblat, 
electrodomèstics, par-
quet. Preu: 320 e. Raó: 
615106741-656536347.
------------------------------------
ES VEN pàrking tancat 
al c/ Sanahuja, davant 
Germanes Carmeli-
tes, primera planta. 
Interessats trucar al: 
666724096.
------------------------------------
ES LLOGUEN pàr-
quings al c/ Marc Co-
mas. Interessats trucar 
al: 669117026.
------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de música 
(piano i llenguatge mu-
sical). Raó: 669117026.
------------------------------------
NOIA CATALANA amb 
experiència, s’ofereix 
per portar comptabili-
tat a petites empreses 
o autònoms a hores. 
Raó: 615116608.
------------------------------------

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.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa. Per a parti-
culars o grups organit-
zats. Raó: 650422582.
------------------------------------
ES TRASPASSA llicèn-
cia de taxi de Balaguer, 
amb cartera de clients. 
Bon preu. Oportunitat 
d’assegurar-te un lloc 
de treball fix i estable. 
Raó: 609382223.
------------------------------------

VARIS
-----------------------------------
VENDA DE NOUS del 
país en diversos for-
mats. Raó: 696519351.
------------------------------------

OUTLET a Térmens, 
liquidació de peces 
de roba de l’anteri-
or botiga Antonieta 
Pascual. Vestits de 
cerimònia  i “trajes” ja-
queta a 50e, faldilles,  
complements i altres 
a 15e. Obert totes les 
tardes de dimarts a 
dissabte, durant el 
mes d’octubre (Plaça 
Manel Bertran, 8).
----------------------------------
COMPRO: Segells, jo-
guines antigues, plo-
mes estilogràfiques, 
rellotges antics, cò-
mics i llibres antics, 
àlbums de cromos, 
monedes, bitllets, pos-
tals i fotos antigues.... 
Raó: 676803205.
----------------------------------
SRA. MAYTE, viden-
cia y tarot, alta magia 
blanca. Consultas en 
Balaguer. Horas con-
venidas. Interesados 
llamar al teléfono: 
609135472.
----------------------------------
ANTIGUITATS JM. 
Comprem antigui -
tats, buidem pisos 
vells, cases, trasters... 
Gratuïtament.  Tel : 
620172472.
-----------------------------------

A SANT JUDES Tadeu, 
advocat  de les coses 
difícils i causes perdu-
des: ora 9 avemaries 
durant 9 dies i demana 
3 desitjos: 1 de nego-
cis i 2 impossibles. Al 
9è dia publica aquest 
anunci. Es complirà 
encara que no ho cre-
guis.
-----------------------------------
CENTRO DE ACUPUN-
TURA, tratamientos 
para enfermedades 
crónicas, alergias, fi-
bromialgia, ansiedad, 
depresión... Contacto: 
654299161.
-----------------------------------
ES TRENQUEN nous 
en petites i  grans 
quantitats. Interessats 
trucar al: 696519351.
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
Per anuncis en aques-
ta secció, us podeu 
adreçar per demanar 
informació a les nos-
tres oficines al c/ Sant 
Lluís, 36-38 altell, al te-
lèfon 973448273 o bé al 
web: www.revistagroc.
com
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------



23<<S E R V E I S

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 17 d’octubre a les 8 de la tarda del 24 d’octubre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 24 d’octubre a les 8 de la tarda del 31 d’octubre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 31 d’octubre a les 8 de la tarda del 7 de novembre ALDAVÓ

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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