
1<<



2 >> P U B L I C I T A T



3<<E D I T O R I A L

Què en penseu?

Josep Ma Simon i Auberni
-------------------------------------------

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
Tel. 973 448273 Fax. 973 450311
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Anfigraf
Dipòsit legal: LL-81-1987.
Tirada: 6.200 exemplars.
Distribució: gratuïta per les 
poblacions d’Àger, Algerri, Balaguer, 
Bellcaire d’Urgell, Butsènit de M., 
Camarasa, Castelló de Farfanya, Cu-
bells, Fontdepou, Gerb, La Ràpita, La 
Sentiu,  Les Avellanes, Menàrguens, 
Montgai, Os de Balaguer, Sant Llo-
renç, Tartareu, Térmens, Vallfogona 
de B. i Vilanova de la Sal.
Director: Pedro Pérez.
Direcció Comercial i
Administració: Sisco Alarcón.
Equip de Redacció: Joan Bové, 
Montse Cercós, David Marquina, 
Sisco Alarcón, Pedro Pérez. 
Col·laboradors habituals: Josep 
M. Simón, CGA, Miquel Trilla, Núria 
Arbós i Eva Font.
GROC és una publicació plural i 
independent. Els articles d’opinió 
són exclusius dels seus autors que 
GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió 
de la nostra societat, ens comprome-
tem a acceptar les rèpliques que els 
lectors estimin oportunes sempre 
que es guardi el degut respecte que 
mereixen persones i institucions. 
TOTS el articles d’opinió hauran 
d’estar signats, amb nom i cognoms, 
i aniran acompanyats amb una 
còpia del DNI del responsable de 
l’article i un telèfon de contacte.

Amb el suport de

Sumari
>>BALAGUER
Centenars de persones surten a 
Balaguer pel Carnestoltes

Abans de l’estiu estarà en
funcionament el viver
d’empreses
---------------------------------------------
>>COMARCA
Artesa de Segre i Ponts
celebren ranxos multitudinaris

Espai Orígens organitza unes 
colònies arqueològiques
----------------------------------------------
>>CULTURA
El Museu de Balaguer acull 
la mostra «El sexe a l’època 
romana»

El Centre d’Esplai Santa Maria 
prepara les colònies d’estiu
----------------------------------------------
>>ESPORTS
El Balaguer suma un punt
important al camp de l’Horta

Bons resultats de l’Associació 
Piragüista de Balaguer
----------------------------------------------
>>OCI
L’escriptora Maria Barbal visita 
l’Institut Almatà de Balaguer

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

PORTADA
Montgai

 L’Ajuntament de Montgai ofereix el lloguer gratuït 
d’habitatges al municipi durant un any a famílies amb fills 
en edat escolar per tal que s’instal·lin a viure en el municipi i 
hi escolaritzin els infants. Amb la iniciativa es vol dinamitzar 
els dos pobles. Montgai i Butsènit. De moment comencen 
per Butsènit, perquè és on s’ha arribat a més acords amb 
propietaris de cases per tal que les cedeixin gratuïtament 
a canvi del manteniment i l’exempció dels impostos 
municipals, però la previsió és que n’hi hagi un estoc de 10 
entre els dos nuclis
 A banda de garantir el futur de l’escola de Montgai i de 
l’escola de Butsènit, també es vol evitar el deteriorament de 
les cases, ja que sinó hi ha el risc que s’acabin esfondrant 
total o parcialment. L’Ajuntament vol fer una ‘’prova pilot’’ 
d’un any i que esperen que les famílies que vinguin puguin 
‘’arrelar-se’’ al municipi. Tot i que el lloguer serà gratuït, les 
famílies si que s’hauran de fer càrrec de les despeses de 
manteniment com són la llum i l’aigua, entre d’altres.
 Des de l’Ajuntament de Montgai estan convençuts que 
les avantatges d’estudiar en una escola rural són moltes ja 
que els alumnes reben una tractament individualitzat en 
les diferents matèries curriculars. També destaquen que 
les escoles rurals són multi-grau, és a dir, que els alumnes 
poden aprendre al seu ritme, eliminant els inconvenients de 
l’ensenyament graduat. D’altra banda, un avantatge afegit 
que tindran les famílies interessades és que podran disposar 
d’una petita parcel·la d’un hort comunitari per tal de cultivar 
les seves pròpies hortalisses. L’única condició és que tinguin 
dos o més fills i posar-se en contacte amb l’Ajuntament.
 Una bona inicitiva d’aquest ajuntament, per intentar que 
no es tanquin les escoles rurals.

Habitatges per escolars

Al titular d’Afers Es-
trangers o d’Exteriors d'un 
país, hom el coneix amb el 
nom de cap de la diplomà-
cia. Si cerquem en el dicci-
onari  de l’IEC el significat 
del mot podrem llegir el 
següent: “Art i pràctica de 
conduir les negociacions 
entre nacions”. I en una 

de les altres accepcions:  
“Tacte, habilitat, a portar 
un afer delicat”. En amb-
dues,  es constata el  sen-
tit de tacte o d’art a portar 
una qüestió. El ministre es-
panyol  d’aquesta cartera 
no sembla pas mostrar-ne 
gaire quan assegura que 
Catalunya, en cas d’inde-
pendència, a més de que-
dar fora de la Unió Europea 
“pels segles dels segles”, 
“vagaria per l’espai sense 
reconeixement”, talment 

com Abkhàzia i Ossètia del 
Sud –ja no parla de Kosovo, 
com abans feia- les quals 
són dues repúbliques ge-
orgianes que es van inde-
penditzar de Geòrgia i que 
només són reconegudes 
per Rússia, Veneçuela, 
Nicaragua, amb paraules 
del mateix ministre, “tres 
micropaïsos del Pacífic”. 
Serà veritat allò que deien 
que també seríem expul-
sats del Sistema Solar?
------------------------------------------
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Centenars de balaguerins surten al
carrer per celebrar el Carnestoltes’14

 Centenars de balague-
rins van sortir el passat dis-
sabte dia 8, per tal de celebrar 
la festa del Carnestoltes. La 
bona climatologia va fer que 
els carrers per on passava 
la rua, s’omplissin de gom a 
gom, arribant a la Plaça del 
Mercadal amb una gran festa 
per a petits i grans, tant dis-
fressats com sense disfressa.
 La rua de tarda, va sortir 
puntualment a les 5 de la tar-
da, de davant de l’Estació de 
trens, amb disset carrosses i 
catorze comparses que van 
posar color i música a tota 
la rua, força animada fins a la 
plaça del Mercadal, passant 

pel passeig de l’Estació i el 
pont nou, acompanyades pel 
grup Bandelpal i la Bandarra 
Street Orkestra.
 Un cop a la Plaça del Mer-
cadal, es va fer la recepció 
al rei Carnestoltes, i al seu 
seguici, amb el tradicional 
pregó, seguit de l’actuació 
infantil amb el grup la Cre-
mallera, amb l’espectacle 

Carnestoltes a Balaguer

“Quina ballaruca” que va 
engrescar als més petits, 
amb cançons i balls festius. 
També es va fer l’entrega de  
premis a les tres millors car-
rosses, destacant l’origina-
litat, disseny i conjunció de 
carrossa i disfresses. Primer 
premi per la carrossa “Bosc 
encantat del Sió”, el segon 
“Per l’envelat de la Pia” i el 
tercer per “Agratar: glups, 
glups”.
Per la nit la festa va continuar 
amb “La nit dels poca-soltes” 
i la rua que va sortir del Mer-
cadal fins al pavelló Molí de 
l’Esquerrà on es va fer el ball. 
Els premis de la nit van ser 
per: “Els estruços”, “El qua-
dre dels pagesos” i “L’home 
del taüt”, primer, segon i ter-
cer premi individual o parella, 
mentre que “Les cerveses 
Cruzcampo”, “Els cowboys 
de l’estruç” i “Parxís”, van ser 
els premis de grup.

Carnestoltes a Balaguer

La bona climatologia 
va fer que molta gent 
omplís el passeig de 
l’Estació i la Plaça del 
Mercadal

 E l  Centre  Excur-
sionista de Balaguer 
(CEB) celebra enguany el 
85è aniversari de la seva 
constitució, i per això ha 
preparat per a aquest 2014 
una sèrie d’activitats per 
a commemorar aquesta 
efemèride i compartir-la 
amb la ciutadania de 
Balaguer. 
 La primera d’elles és 
la presentació del llibre 
de l’escriptora Núria 
Garcia Quera que tindrà 
lloc el proper divendres 
4 d’abril, a la sala La 
Segla del Cup del casal 
d’entitats Lapallavacara 
de Balaguer a les 21.00 
hores.
 Una al t ra  de les 
activitats proposades pel 
CEB serà l’ascensió a 
algunes de les muntanyes 
més emblemàtiques de 

Catalunya. El CEB també 
ha previst la projecció de 
la la pel·lícula guanyadora 
del festival de cinema 
de muntanya de Torelló; 
una altra de les activitats 
pensades per a convidar 
tota la ciutadania.
 I, finalment, sense 
o b l i d a r  l a  v e s s a n t 
didàctica de l’entitat, 
el Centre Excursionista 
organitzarà un cicle de 
conferències sobre natura 
i excursionisme, dirigides 
al públic balaguerí en 
general.

El Centre Excursionista de 
Balaguer celebra enguany el 
seu 85è aniversari

85 anys del Centre Excursionista de Balaguer

El primer dels actes 
commemoratius de 
l’aniversari serà la
presentació del llibre 
de Núria Garcia Quera
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Balaguer comptarà amb el viver
d’empreses abans de l’estiu de 2014

 El passat divendres 
dia 7, va tenir lloc a Vi-
lafranca del Penedès un 
acte de reconeixement 
al cos de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya, 
fent entrega de medalles  
per antiguitat al cos i tam-
bé en reconeixement  a la 
professionalitat en actes 
de serveis destacats.
 En l’acte d’entrega, 
hi va haver bombers de 
Balaguer que es van em-
portar el reconeixement, 
com van ser Jaume Cam-
prubí (bomber voluntari),  
amb medalla de bronze 
(20 anys de servei), Jo-
sep Fernández Chacón 
(bomber de 1a), medalla 
d’argent (25 anys de ser-
vei), Joan Requena López 
(bomber de 1a), medalla 
d’honor or (per actua-

ció destacada en servei), 
Carlos Oriach (bomber 
de 1a) medalla d’honor 
or (per actuació destaca-
da en servei), Àlex Ponz 
(bomber de 1a) felicitació 
(per actuació destacada 
en servei), Eloy Rufàs 
(bomber de 1a) felicitació 
(per actuació destacada 
en servei), Sergi Estrada 
(bomber de 1a) felicitació 
(per actuació destacada 
en servei).
 Els bombers que van 
obtindre la medalla d’or 
d’honor i les felicitacions, 
va ser per la gran  actuació 
en el servei del 9 de de-
sembre del 2013 al foc del 
c/ Cuartel, 60 de Balaguer.
 Remarcar que és el pri-
mer cop que es dóna a Ba-
laguer mencions d’aquest 
tipus. 

Reconeixement per antiguitat 
i professionalitat en serveis 
destacats al cos de Bombers

Bombers que van rebre el reconeixement
 L’Ajuntament de Balaguer 
preveu posar en marxa el 
viver d’empreses abans 
de l’estiu, un cop estiguin 

CEI de Balaguer

Lliurament dels diplomes acreditatius 
del curs de creació d’empreses
 Josep Maria Roigé, Miquel 
Vendrell, i Rosana Montané, 
van repartir els diplomes 
acreditatius als assistents al 
curs de creació d’empreses 
innovadores realitzat al CEI 
Balaguer, durant les darreres 
setmanes. Els alumnes 
disposen de l’ajut dels 
tècnics del CEEI Lleida per 
materialitzar els seus projectes 
empresarials, que, en el cas de 
Balaguer, estarien vinculats 
a les noves tecnologies i a 
l’assessorament empresarial. Un moment durant el curs

acabades les obres de la 
primera planta i s’hi instal·lin 
els primers emprenedors.
 Alguns dels participants 

d e l s  c u r s o s  q u e 
s’imparteixen, van posar 
de manifest la voluntat de 
crear una empresa amb 
l’assessorament i el suport 
del CEI Balaguer, que, tot i 
no estar en funcionament, 
compta amb un tècnic que 
s’encarrega de coordinar 
cursos i preparar la posada en 
marxa de les instal·lacions.
 Actualment, s’estan 
e x e c u t a n t  l e s  o b r e s 
d’ampliació de la primera 
planta del CEI Balaguer, on 
s’hi habilitaran onze sales 
entre despatxos i espais de 
coworking, que se sumaran 
a les sis existents a la planta 
baixa.



6 >> B A L A G U E R

La família VILADRICH-VILA,
vol agrair a la residència Verge d’Aguilar d’Os de

Balaguer el tracte i les bones atencions que va rebre
Maria Botella Cerdán per part de tot el personal 

del centre i del metge Carlos Querol Vela.
Gràcies també a tots aquells que ens van

acompanyar al funeral.

La Plaça Mercadal va acollir la trobada 
de col·leccionistes de plaques de cava
 El col·lectiu d’afeccionats 
al col·leccionisme de Balaguer 
van organitzar, el passat 
diumenge dia 9, la vuitena 
Trobada de plaques i altres 
articles de col·leccionisme 
«Ciutat de Balaguer», a la 
plaça del Mercadal.
 Una vintena de taules 
van servir per a que els 
afeccionats poguessin fer 
els seus intercanvis i compra 
i venda de plaques de cava, 
majoritàriament, tot i que no 
hi faltaven els col·leccionistes 
d’altres objectes com els 
segells, sobres de sucre, 
monedes, etc. 
 C a l  d e s t a c a r  l a 
presentació de la placa 

Trobada de plaques de cava

commemorativa dels 90 
anys de l’arribada del tren a 
Balaguer, i una altra, amb la 
nova marca turística de la 

ciutat, «Balaguer sorprèn». 
Molts balaguerins van 
acostar-se a la Trobada de la 
Plaça del Mercadal.

 Sis dones d’orígens 
diferents explicaran 
el proper 14 de març 
a la sala d’actes de 
l’ajuntament, la seva 
experiència laboral al 
nostre país. Amb motiu 
del Dia Internacional de 
les Dones, l’Ajuntament 
de Balaguer i el Consell 
Comarcal de la Noguera 
han organitzat la taula 
rodona «Dona i Cultura. 
Diferents, sí. Desiguals, 
no!»,  on es debatrà 
el paper de la dona 
treballadora des del punt
de vista cultural, però 
també com s’afronta una 
carrera professional sent 
dona i immigrant.

Commemoració del Dia
Internacional de la Dona amb 
una taula rodona

Cartell de l’acte

La Taula rodona està 
organitzada
conjuntament entre 
l’Ajuntament i el
Consell Comarcal

 Aquest no serà, però, 
un acte puntual, ja que 
tant Ajuntament com 
el Consell  Comarcal 
volen institucionalitzar-
ho tot creant un Espai 
de Dones, pensat per 
la reflexió i el debat del 
paper de la dona en la 
societat actual.
 D e s p r é s  d e  l a 
taula rodona, es farà 
un homenatge a dues 
associacions de dones 
de la ciutat i un tast 
gastronòmic amb plats 
dels països d’origen de 
les participants.
 La commemoració 
del Dia Internacional de 
les Dones es trasllada 
al 14 de març per no 
coincidir amb els actes 
de Carnestoltes, que a 
Balaguer se celebra va 
el 8 de març.
 Tot  i  a ixò,  Ràdio 
Balaguer va llegir el 
manifest institucional el 
dissabte dia 8.

Pueyo exposa la resistència lingüística 
de Catalunya en els darrers segles

 El passat divendres dia 
7, va tenir lloc a la sala 
d’actes de l’Ajuntament 
la segona conferència del 
cicle «Catalunya 1714-2014» 
organitzat pel Cercle de 
Promoció Econòmica i 
d’Iniciatives de Balaguer i 
Comarca. La xerrada, sota el 
títol «Catalunya 1714-2014: 
una comunitat nacional 
i lingüística resilient» va 
anar a càrrec de Miquel 
Pueyo i París, doctor en 
Filologia Catalana i director 
de la Càtedra de Periodisme 
i  C o m u n i c a c i ó  d e  l a 
Universitat de Lleida. Pueyo 
també ha estat diputat al 
Parlament per Esquerra 
Republicana de Catalunya.

Conferència de Miquel Pueyo

En el transcurs de la segona conferència del cicle 
“Catalunya 1714-2014” del Cercle d’Economia
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 L’associació de dones 
de la Guardiola de la 
Sentiu de Sió va celebrar 
el dia de les Àguedes el 
diumenge 9 de febrer 
amb un dinar i altres 
activitats. Tanmateix 
a partir del febrer, els 
dissabtes a la tarda 
s’organitzen caminades 
pel terme; sortida des de 
l’Ajuntament a les 4 de la 
tarda. S’han fet quatre 
sortides d’una a dos 
hores aproximadament, 
m o l t  i n t e r e s s a n t s , 
accessibles i instructives. 

L’Associació de dones de la 
Guardiola de La Sentiu
organitza caminades 

Associació Dones La Guardiola

També van celebrar 
el Dia de les Àguedes 
el passat 9 de febrer 
amb un dinar i altres 
activitats

La primera a les restes 
de l ’església rònica 
al terme de Bensa; la 
segona al punt geodèsic 
del Morinyol (lloc de 
trinxeres estratègiques 
al secà del poble pel camí 
de Bellcaire); la tercera 
a la serra de les guineus 
pròxima al poble i on 
van poder veure a prop 
una guineu; i la quarta 
a «la Casilla» (casa de la 
família Bou-Abellana) per 
on passa el canal auxiliar 
del canal d’Urgell i on 
van poder caminar per 
dins del canal en el lloc 
del sifó que transcorre 
per damunt del riu Sió, 
d’una llargada de 400 
metres pel túnel amb 
lots; aprofitant que per 
aquestes dates l’aigua 
del canal està tancada. 

Montgai organitza una nova edició dels 
tallers d’elaboració de sabó artesà
 L’Ajuntament de Montgai 
organitza una nova edició 
dels tallers d’elaboració 
de sabó artesà ja que els 
darrers tres anys han tingut 
molt èxit d’assistència. Els 
participants aprendran 
d i v e r s e s  t è c n i q u e s 
d’elaboració: en fred, amb 
caldera i líquid.
 Els tallers, que aniran 
a càrrec de les mestres 
saboneres de la localitat, 
tindran lloc en principi els 
dissabtes 15 de març, 2 i 
26 d’abril, i 24 de maig, de 
4 a 6 de la tarda, a l’antic 
bar dels jubilats, situat a la 
plaça Prat de la Riba. 
 En funció de si hi ha molta 
demanda, s’organitzaran 
més sessions.
 E l s  i n t e r e s s a t s  e n 
p a r t i c i p a r - h i  s ’ h a n 
d’inscriure a les oficines 

Elaboració de sabó

del consistori ,  trucant 
al telèfon 973430005, de 
dilluns a divendres de 10 
del matí a 1 del migdia, o 
enviant un correu electrònic 
a f ires@montgai.cat o 
administracio@montgai.
cat.
 Les places són limitades 

(d’entre 15 i 20 persones per 
taller) i el preu d’inscripció 
és de 8 euros per sessió. 
Aquest preu, inclou el 
berenar de coca i xocolata i 
també un petit dossier amb 
un recull de les receptes 
que ensenyen les mestres 
saboneres.

Vora mig milió d’euros d’ajuts a 28
emprenedors de tota la Noguera
 El  dia 22 de febrer 
de 2014 va finalitzar el 
termini de presentació de 
sol·licituds d’ajuts per a la 
diversificació econòmica 
de les zones rurals del 
p r o g r a m a  L e a d e r  d e l 
D A A M  d e  C a t a l u n y a , 
corresponents a l’anualitat 

Consell Comarcal de la Noguera

de l’any 2013.
 E n  a q u e s t a  c o n -
vocatòria s’han presentat 
31  sol · l ic i tuds  d ’a jut , 
més concretament  de 
28  emprenedors de la 
comarca de la Noguera i 
de 3 emprenedors de la 
comarca del Segrià. La 

dotació pressupostària 
dels ajuts és de 483.140,12 
euros i la inversió total 
dels sol·licitants es preveu 
que sigui de prop de tres 
m i l i o n s  d ’ e u r o s ,  q u e 
suposarà un gran impuls 
econòmic per a les nostres 
comarques.
 Les ajudes Leader es 
regeixen pel principi de 
concurrència competitiva 
i els  expedients es valoren 
en funció de criteris com 
els llocs de treball que 
es generen, la creació i 
ampl iació  d ’empreses 
en poblacions petites, 
els serveis que incorpora 
en els municipis rurals i 
la viabilitat del projecte 
empresarial. 
 La propera convocatòria 
d’ajuts Leader està prevista 
a l’inici del segon semestre 
del 2014. 
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Montgai ofereix habitatge gratuït a
famílies amb nens en edat escolar

 L’Ajuntament de Montgai 
ofereix el lloguer d’habitatges 
al municipi durant un any a 
famílies amb almenys dos 
fills en edat escolar per tal 
que s’instal·lin a viure en el 
municipi i escolaritzin aquí 
els seus fills.
 El consistori espera 
poder oferir una desena 
d’habitatges en tot el 
municipi, que comprèn 
les localitats de Montgai i 
Butsènit d’Urgell. 
 El consistori tem que les 
escoles rurals de Montgai 
i Butsènit tenen els dies 
comptats i per això fa 
una crida a famílies amb 
infants en edat escolar. 
L’objectiu final és doblar el 
nombre d’alumnes que hi 
ha actualment en els dos 
centres educatius.Montgai

L’Objectiu de l’Ajuntament de Montgai és que vinguin 
famílies a viure al municipi i així no s’hagi de tancar 
les escoles de Montgai o de Butsènit

 L’alcalde, Jaume Gilabert, 
assegurà que tancar aquests 
centres suposaria «perdre 
uns serveis importants i 
per això ho hem d’intentar 
evitar». Posant en marxa 
aquesta iniciativa i s’espera 
que en el  per íode de 
preinscripció de l’escola, 
que comença el proper 11 de 
març, puguin rebre diverses 
ofertes.
 Aquesta iniciativa, és 
una bona crida a famílies 
que vulguin reduir despeses, 

així tenint el lloguer gratuït, 
i només s’haurien de fer 
càrrec de pagar els serveis 
bàsics (llum, aigua i gas), 
a les localitats de Montgai i 
Butsènit.
 L’ajuntament també fa 
una crida als propietaris 
dels habitatges buits, perquè 
col·laborin cedint els seus 
habitatges al consistori i a 
canvi seran eximits de pagar 
l’IBI, i d’aquesta manera els 
habitatges buits estaran 
habitats i cuidats.

Un dels habitatges 
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 Obertes, fins al 21 de 
març, les inscripcions 
a  l e s  c o l ò n i e s  d e 
Setmana Santa per a 
nois i noies de 12 a 16 
anys. Organitzades per 
l’Associació Recerca i 
Difusió del Patrimoni 
Històric, tenen com a 
objectiu descobrir els 
vestigis que hi ha a la 
comarca de la Noguera 
i que ens arriben dels 
nostres avantpassats. Tot 
plegat tindrà lloc en un 
entorn natural privilegiat 

Arqueològia i aventura en 
unes colònies de Setmana 
Santa a Sant Llorenç

Colònies arqueològiques

Les colònies de Sant 
Llorenç es faran per 
Setmana Santa per a 
nois i noies de 12 a 
16 anys

Commemoració del Dia Internacional 
de les Dones Treballadores a la comarca
 El Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones del 
Consell Comarcal en col-
laboració amb els ajunta-
ments i les associacions de 

Commemoració a la comarca del Dia de la Dona treballadora

El Programa Thao inicia la campanya 
de mesuraments als escolars
 Uns 1.800 nens i nenes 
d’entre 3 i 12 anys de Bala-
guer, participaran enguany 
en els mesuraments del Pro-
grama Thao-Salut Infantil. 
Es tracta d’un control de talla 
i pes que pretén detectar i 
corregir els cases de sobre-
pès i obesitat dels infants 
del municipi. Així doncs el 
programa, juntament amb 
les escoles i el CAP de Ba-
laguer, avaluen els resultats 
per tal de prevenir i comba-
tre aquestes malalties. Mesuraments a l’Escola La Noguera

com és Sant Llorenç 
de Montgai i amb la 
companyia d’arqueòlegs 
i  a r q u e ò l o g u e s 
professionals, formats 
especialment per a fer 
activitats a col·lectius 
d’aquest tipus.
 D u r a n t  l e s 
colònies, del 13 al 17 
d’abril, es realitzaran 
a c t i v i t a t s  d i v e r s e s 
c o m  a r a  e x c a v a c i ó 
a r q u e o l ò g i c a  a m b 
tècnics professionals, 
treball de laboratori amb 
materials arqueològics 
reals, activitats i tallers 
de Prehistòria al Parc 
Arqueològic de Sant 
Llorenç de Montgai, tir 
amb arc, espeleologia, 
kayak al pantà de Sant 
Llorenç i via ferrata a 
Corçà (Àger).

dones de la comarca comme-
moren el Dia Internacional de 
les Dones Treballadores.
 L’acte consta de dos 
activitats. D’una banda,  

l’exposició «La lluita per 
l’oportunitat per viure. Les 
dones durant la segona 
república, la guerra, el 
franquisme i la construcció 
d e  l a  d e m o c r à c i a » , 
i  l a  c o n f e r è n c i a  « L a 
supervivència quotidiana en 
femení».
 Aquestes activitats es 
portaran a terme els següents 
dies i als municipis de 
Bellcaire (el dia 6 a les 20 
h a l’ajuntament), el dia 7 
a Bellmunt a les 18.30 h al 
local social, el dia 11 a Les 
Ventoses, a les 17.30 h al local 
social, el dia 17 a Térmens a 
les 17 h a l’ajuntament i el 25 
a Torrelameu, l’hora és per 
confirmar.
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 Unes set mil persones 
van assistir el passat 
dimarts dia 4, festa de 
Carnaval al Ranxo de Ponts, 
la festa gastronòmica per 
excel·lència de la comarca 
de la Noguera que se 
celebra cada any des de 
fa més de cent anys.
 En total es van repartir 
unes deu mil racions de 
la popular menjada, un 
miler de racions més que 
l’anterior edició.
 Des de primera hora del 
matí, el passeig Valldans 
de Ponts, una trentena 
de voluntaris van aplegar-

El Ranxo de Ponts supera tots 
els records repartint més de 
deu mil racions

Ranxo de Ponts

Unes set mil persones 
d’arreu de les
comarques catalanes 
van ser presents a la 
popular festa

se per iniciar les tasques 
d’elaboració del Ranxo en 
un total de 57 calderes per 
a les que foren necessàries 
més de 60 gallines, 225 
pollastres, 60 quilos de 
vedella, 60 de corder, i 60 
de botifarra negra. A més, 
arròs, fideus, i més de 60 
quilos de cigrons i 60 de 
mongetes, que van haver 
de coure vora sis hores per 
a poder servir les vora deu 
mil racions.
 L’alcalde de Ponts, 
F r a n c e s c  G a r c i a , 
va destacar la gran 
importància d’aquesta 
festa, per la seva antiguitat 
i per la seva gran capacitat 
de convocatòria que té, ja 
que vora deu mil persones 
d’arreu de les comarques 
de Catalunya, participen 
un cop a l’any, en aquesta 
festa gastronòmica.

Multitudinària matança del porc, el
dimarts de Carnaval a Artesa de Segre

 Gairebé un miler de per-
sones van gaudir el passat 
dimarts dia 4 del tradicional 
berenar a base de llonganis-
sa i botifarra del dimarts de 
Carnestoltes a Artesa de 
Segre.    
 L’esdeveniment va estar 
possible gràcies al treball 
voluntari de més d’una vin-
tena de persones que des de 
primera hora del matí van 
treballar en la preparació 
de la carn. A partir de mitja 
tarda es va preparat la brasa 
per coure les llonganisses i 
botifarres al mateix recinte 
de les sitges, i a les sis es 
van començar a repartir 
acompanyades de pa, oli i 
vi. Aquest any es van matar 

quatre porcs i es van  esgo-
tar tots els entrepans. 
 L’autoritat convidada 
d’aquesta edició va ser  
Joan Tardà, que va arribar a 
les cinc de la tarda i va ser 
rebut per l’alcalde i diversos 
membres de la corporació 
municipal a l’Ajuntament, 
on també va signat al llibre 
d’honor. 
 D e s p r é s  e s  v a n 
traslladar al recinte, on se 
li va oferir el primer dels 
centenars d’entrepans que 
es van repartir al llarg de 
tota la tarda.
 Els voluntaris van tre-
ballar des de primera hora 
del matí, una tradició que 
esdevé multitudinària a 

partir de la tarda, quan es 
reparteixen centenars de 
racions del berenar popu-
lar a base de llonganissa 
i botifarra.  Els treballs es 
duen a terme al recinte de 
les sitges.
 E l  repar t iment  de l 
berenar es va fer a partir 
de les sis de la tarda, i els 
tiquets es podien comprar 
des de les quatre de la tarda 
i fins una hora després de 
l’inici del repartiment, és a 
dir, fins a les set-
 A l  b e r e n a r  h i  v a n 
a s s i s t i r  n o m b r o s e s 
autor i tats ,  càrrecs de 
diferents administracions 
i representants de tots els 
partits polítics.

Artesa reparteix centenars d’entrepans de llonganissa i botifarra

Gairebé un miler de persones van participar al berenar en la tradicional festa de 
la Matança del porc que es fa tots els dimarts de Carnaval a Artesa de Segre
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L’Escola Mont-roig celebra la Festa del 
Carnestoltes amb totes les famílies

 L’Escola Mont-roig va 
celebrar el Carnaval amb 
les famílies. El divendres 
passat va arribar una carta 
portada pel mateix Rei 
Carnestoltes que disposava 
un seguit d’ordres per a tota 
la setmana. I el divendres es 
va fer una desfilada al mateix 
pati de l’escola. Es van 
cantar cançons, es va ballar 
i l’alumnat de 3r va llegir 
el discurs del carnestoltes 
que entre altres coses feia 
recomanacions divertides 
als nens i nenes de les altres 
classes i a tot el professorat.
 En acabar l’AMPA va 
convidar a berenar a tots els 
infants de l’escola.Carnestoltes a l’escola Mont-roig

Jordi Fortuny i Profitós, segon de
Catalunya a l’Olimpíada de Química
 L’alumne Jordi Fortuny 
i Profitós, de segon de 
batxillerat, de l’Escola 
V e d r u n a  B a l a g u e r , 
ha  quedat   segon de  
Catalunya, amb una nota 
de 9,76, en l’Olimpíada de 
Química, organitzada pel 
Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya. En aquesta 
fase nacional, celebrada el 
passat 25 de febrer, hi van 
participar un total de 375 
alumnes d’arreu del país.
 Ara,   21 d’ells han quedat 
classificats per presentar-se 
a l’estatal, que es realitzarà 
a Oviedo, del 25 al 27 d’abril 
d’enguany. Si es classifica, 
passarà a una posterior 

La desfilada, al pati de l’escola va acabar amb un 
berenar per a tots els alumnes a càrrec de l’Ampa

Jordi Fortuny

fase internacional que es 
durà a terme a Vietnam. El 
Jordi participarà en l’acte 
de reconeixement que es 

realitzarà, a Barcelona, el 
proper 15 de novembre, dia 
de Sant Albert, patró dels 
químics.

 El Centre d’Esplai 
S a n t a  M a r i a  e s t à 
carregant les piles per 
realitzar la 18a edició de 
les seves colònies d’estiu 
que es duran a terme del 
4 al 17 d’agost a Banyoles 
i així poder continuar 
la tasca educativa que 
realitzen cada dissabte 
durant el curs. Durant els 
15 dies de colònies, es 
treballarà per transmetre 
als petits, valors com 
el companyerisme, el 
respecte i el compartir; 
d’una manera lúdica, 
educant a través del 
joc, la descoberta, el 
treball, l’aventura, la 
festa, la convivència 

El Centre d’Esplai Santa Maria 
ja prepara les colònies d’estiu 
a Banyoles

Colònies del C.E. Santa Maria

Les inscripcions es 
faran els dies 14, 21 
i 28 de març, al casal 
Lapallavacara i
s’ofereix 110 places

i  l ’aprenentatge  de 
responsabilitats. 
 Adreçades a infants 
de Balaguer i  altres 
localitats dels voltants, 
i amb edats entre 6 i 15 
anys.
 L’equip de monitors 
està preparant unes 
activitats que prometen 
s e r  s o r p r e n e n t s  i 
màgiques que giraran 
al voltant d’un Centre 
d ’ I n t e r è s ,  u n  e i x 
d’animació temàtic que 
durarà tot el torn i que 
mantindran en secret 
fins al primer dia de 
colònies.
 Les inscripcions es 
duran a terme el 14, 21 
i 28 de març al casal 
d e  L a p a l l a v a c a r a  i 
s’ofereixen 110 places 
a un preu a anticrisi de 
320 euros. Si voleu més 
informació només cal 
que visiteu la seva pàgina 
web: www.cesantamaria.
org.
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 El Casal Pere III-
Ateneu de Balaguer va 
organitzar, dins el cicle 
de conferències en favor 
del doble sí, una xerrada 
del periodista i escriptor 
lleidatà, Eugeni Casanova. 
 La presentació va 
córrer a càrrec de la 
ba laguer ina  Magda 
Gregori, estudiant de 
periodisme i ciències 

Eugeni Casanova ofereix una 
conferència sobre el procès 
cap a la independència

Eugeni Casanova

Organitzada pel Casal 
Pere III, el passat 28 
de febrer a la Sala 
d’Actes de
l’Ajuntament

polítiques, i autora del 
llibre  “Tan lluny, tan a prop. 
1973-1983. Els anys de la 
Transició a Balaguer”.
 Casanova va anar 
desgranant les accions 
de guerra bruta que l’Estat 
espanyol ha fet contra 
Catalunya des del 11 de 
setembre de 2012, que va 
ser quan es va començar 
a prendre seriosament 
el tema català, i  va 
demanar al nombrós 
públic que intentessin 
respondre mentalment 
una pregunta: «Què 
més podrien fer durant 
els propers mesos per 
evitar la independència de 
Catalunya».

El Museu de la Noguera acull la Mostra 
“El sexe a l’època romana”
 Prostitució, adulteri, 
h e t e r o s e x u a l i t a t , 
homosexualitat... La vida 
sexual dels antics romans era 
gaire diferent de la nostra? 
La resposta la trobarem a 
l’exposició “El Sexe a l’època 
romana”, que ens desvetlla 
els aspectes més íntims de 
la vida dels romans des de 
la República fins al segle 
IV, a través d’una selecció 
de peces procedents de 
les col·leccions catalanes 
i dels textos llatins més 
suggeridors,  i  que es 
podrà veure al Museu de la 
Noguera des del 14 de març 
al 25 de maig.
 La mostra, adreçada a un 
públic adult, es divideix en 
cinc grans àmbits. El primer, 

Sexe i matrimoni. El segon, 
Sexe, seducció i bellesa. El 
tercer, Pràctiques sexuals. 
Seguidament, l’exposició 
es trasllada a Les pràctiques 
sexuals fora del matrimoni. 
Finalment, el visitant es 

Cartell de «El sexe a l’època romana»

trasllada del món dels 
homes al món dels déus.
 Aquesta  exposic ió , 
és una producció dels 
Museus d’Arqueoxarxa, i 
està liderada pel Museu de 
Badalona.

 El passat dimecres 5 de 
març, van realitzar al Servei 
Educatiu de la Noguera, una 

El Servei Educatiu de la Noguera, va
organitzar un berenar pedagògic

Sessió pràctica d’astronomia

activitat adreçada al pro-
fessorat d’infantil, primària 
i secundària de Balaguer i 

comarca i, en general, a tots 
els socis del Grup de Mes-
tres de la Noguera. S’orga-
nitzà un espai de trobada on 
es van presentar materials i 
recursos adquirits a propos-
ta dels diferents grups de 
treball, seminaris de forma-
ció o professorat.
 Com a cloenda, els par-
ticipants van poder gaudir 
d’una sessió pràctica d’as-
tronomia guiada per l’Ani-
cet Cosialls, professor de 
física i química a l’INS Guin-
dàvols de Lleida. D’una for-
ma lúdica, es van compartir 
els valors educatius de l’as-
tronomia aplicada a l’aula.

LA PINTORA Maite Petit,
convida a tothom a veure la seva

mostra d’obres personals,
mai exposades.

Exposició al c/ d’Avall, 28 1r
o bé truqueu al 609 135 472
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

La vaca Lolle viu un 
moment força delicat: no 
només s’acaba d’assa-
bentar que el Champion, 
el toro dels seus somnis, 
s’ha embolicat amb la ble-
da de la Susi, sinó que, per 
acabar-ho d’adobar, diuen 
que el pagès es vol vendre 
la granja i que tot el besti-
ar acabarà al forn, dins de 
l’olla o entre dues llesques 
de pa!. Però encara queda 
un bri d’esperança. Un gat 
italià que ha vist molt de 
món li ha explicat que hi 
ha un paradís llunyà on 
les vaques són sagrades i 
passegen tranquil·lament 
pels carrers sense que 
ningú les emprenyi… La 
Lolle decideix tocar el dos 
rumb a l’Índia…Safier, 
autor també de Maleït kar-
ma, és considerat el mes-
tre de l’humor europeu.

La isla de las mil fuentes
Autor: Sarah Lark
Gènere: Novel·la

 La Nora és la filla 
d ’un comerciant  de 
Londres, que després 
de  la  mort  de l  seu 
primer amor, s’uneix 
mitjançant un matrimoni 
de conveniència a Elias, 
un vidu propietari d’una 
plantació de sucre. La 
vida al Carib però, no és 
com Nora havia imaginat. 
I és que ni el dia a dia al 
Carib s’assembla a la 
vida idíl·lica que havia 
imaginat, ni la relació 
amb el seu marit és tan 
cordial com semblava de 
bon principi. Tanmateix, 
després de ser segrestada 
per un grup de rebels i de 
conviure en la misèria 
amb els esclaus,  la 
Nora descobrirà que és 
possible començar de 
nou, enamorar-se altra 
vegada i tornar a ser feliç.

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

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

Mu!
Autor: David Safier
Gènere: Novel·la d’humor

 Un blop sap volar? És 
entremaliat? És carinyós? 
Canvia de color? Pot 
desaparèixer? Va de festa 
amb els amics? Tot això i 
molt més. L’univers dels 
blops arriba tan lluny 
com es pugui imaginar 
qualsevol  infant .  És 
divertit, una mica boig i 
molt sorprenent.
 Ens trobem davant un 
fabulós llibre interactiu, 
amb dibuixos troquelats, 
miralls, transparències, 
e tc .  Tot  un  món de 
possib i l i ta ts  perquè 
els més petits juguin, 
mirin, toquin i es quedin 
bocabadats.
 Hervé Tullet es llueix 
una vegada més mostrant 
el seu enginy amb la 
creació d’aquest nou verb: 
blopejar. Sou capaços de 
deixar de pensar-hi?

¡Soy un blop!
Autor: Hervé Tullet
Gènere: Infantil (+ 5)

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

Indesinenter

El pòsit de molts anys, vulguem o no,
com capa de vernís en cadascú,
segella i dóna fe, signe segur,
del fet que ens defineix i de com som.
Se’n va massa de pressa tot plegat
i sort n’hi ha que encara al moll de l’os,
l’essència del record va més enllà,
s’hi fixa i s’hi fa un lloc potser etern.
Petit, és clar, però tossut i impenitent.
El temps s’ho endú tot i el vent 
del subconscient ho desdibuixa
per mor de quedar bé i ésser modern. 
L’alè però del bé, encara de moment
perviu i té avantatge. Tard o d’hora,
reflexa del mirall d’aquell vernís,
l’abans, també el futur i molt més l’ara. 
El temps, la dignitat, tu i jo,
al bé tan com al mal, vulguem o no,
li diuen pel seu nom avui encara.
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................50
2. Torredembarra ........42
3. Tàrrega .....................41
4. Torreforta .................40
5. Viladecans ...............39
6. Horta.........................35
7. Almacelles ...............34
8. Vilanova ...................34
9. El Catllar ..................31
10. Igualada .................31
11. Amposta .................28
12. Andorra ..................26
13. Tecnofutbol  ...........26
14. Balaguer ............... 26
15. Marianao ................24
16. Jesús i Maria  ........23
17. Alpicat ....................19
18. Vista Alegre ...........17

1. Iban Parra ........ 10
2. Yerai Darias ....... 4
3. Isaac Solanes .... 4
4. Pau Solanes ...... 2
5. Joan Martínez ... 1
6. Andreu Martínez 1
7. Botigué ............... 1
8. Ferran ................. 1
9. Juan Carlos ....... 1

Un gol d’Iban Parra va 
servir perquè el Bala-
guer s’avances en el 
marcador davant l’Hor-
ta al Feliu i Codina

El Balaguer aconsegueix un valuós
empat al Feliu i Codina davant l’Horta
FUTBOL>> Els
balaguerins van sumar 
un punt important abans 
del derbi davant
l’Alpicat, el 16 de març

23/02/2014

BALAGUER 1
JESUS I MARIA 1

 El Balaguer va aconse-
guir sumar un punt impor-
tant al camp de l’Horta, un 
dels equips de la part alta de 
la classificació, en un partit 
molt seriós dels balaguerins 
que s’avançaren en el mar-
cador al minut 45, gràcies 

però que patiria molt per 
mantenir la porteria a 0.
 Quan sols faltaven dos 
minuts per la conclusió, 
Xavi Molist va aprofitar 
l’únic error defensiu per em-
patar el partit, i deixant el 
1-1 com a resultat definitiu.
 Aquest proper diumen-
ge, a partir de dos quarts de 
cinc de la tarda, el Balaguer 
rebrà a l’Alpicat, que ve de 
dues victòries i un empat el 
passat diumenge davant el 
Tàrrega, en un dels derbis 
provincials de la temporada.
 Amb aquest partit, el 
Balaguer inicia la recta 
final del campionat, en el 
que haurà de lluitar amb un 
total de 10 equips per evitar 
el descens a la Segona Ca-
talana i respectar l’actual 
categoria.

a un gol del davanter Iban 
Parra, que ja en porta 10 
aquesta temporada. Un gol 
psicològic abans del des-
cans, que faria que l’Horta 
ataqués durant tota la sego-
na part, davant un Balaguer 
molt ordenat en defensa, 

Parra rematant de cap

09/03/2014

HORTA 1
BALAGUER 111

Clivillé s’en va d’un defensor

Joan Martínez

Propers encontres

16/03/2014 --  16,30 h
Camp Municipal Balaguer

Balaguer | Alpicat
-------------------------------------

23/03/2014  --  12 h
Camp  Municipal del Catllar

El Catllar| Balaguer
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Històrica 3a posició per equips de
l’Associació Piragüista de Balaguer

PIRAGÜISME>> L’Assos-
siació Piragüista Balaguer 
assolí la 3a posició per 
equips el passat dissab-
te22 de febrer a l’estany de 
Banyoles en la 1a prova del 
Programa 2020. Aquesta 
prova inclou els palistes de 

categoria benjamí, aleví i 
infantil, i es va disputar en 
paral·lel al Campionat de 
Catalunya d’hivern per la 
resta de categories. 
 Els palistes de l’AP 
Balaguer pujaren al pòdium 
juntament  amb el  CN 

Banyoles i el Sicoris Club, 
primer i segon classificats 
respectivament. Nàutic 
Lleida, CP Castelldefels 
i  l ’ A E  X i n o  X a n o  d e 
Deltebre completaren la 
classificació. 
 A nivell individual cal 
destacar el  bronze de 
Sara Escolà i el 7è lloc 
de Josep Domingo en 
Infantil A. Tanmateix, la 
3a posició per equips es 
fonamentà en una gran 
actuació de tots els palistes 
balaguerins, que no només 
van entrar en el control 
de temps sinó que van 
millorar les expectatives 
més optimistes, sumant 
un bon grapat de punts pel 
club. 
 La pròxima cita serà el 
dissabte 29 de març al port 
de Badalona.

Palistes balaguerins al riu Segre

TENNIS TAULA>> 
L’equip sènior femení del 
CTT Balaguer Villart Lo-
gístic de la Superdivisió 
Femenina va aconseguir 
una nova victòria per 4-0 en 
un encontre davant el Fal-
cons de Sabadell, del qual 

només es va disputar un 
dels partits, ja que les saba-
dellenques es van presentar 
amb dues jugadores malal-
tes, amb els corresponents 
certificats mèdics. Així van 
evitar possibles sancions 
per no comparèixer.

El CTT Balaguer guanya per 
4-0 davant el Falcons de
Sabadell i continuen quartes

CTT Balaguer Villart Logístic
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L’Atleta balaguerí Pol Fernández, inicia 
el nou any amb una bona progressió
AT L E T I S M E > >  Po l 
Fernández ha fet uns resultats 
molt bons en les competicions 
que ha participat durant el 
febrer, confirmant la seva 

Pol Fernández

El CFS Balaguer Check Systems guanya 
clarament al FS La Sansi Lloret per 1-4
F U T B O L  S A L A > > 
Important victòria del 
Balaguer Check Systems 
davant La Sansi Lloret per 1-4 
en un partit on el Balaguer 
sabia que es jugava tres 
punts molt importants per 
obtenir la 6a posició a la 
taula classificatòria, que 
és el seu objectiu aquest 
primer any en aquesta Lliga 
Nacional Femenina. Una 
primera part molt accelerada 
i amb moltes ocasions de gol 
per part de les balaguerines, 
però amb poca punteria a la 
porteria, el gol no acabava 
d’arribar, i es va arribar 
al descans amb el 0-0 al 
marcador. Les jugadores,  

Check Systems

van sortir a la pista amb 
moltes ganes de donar-ho 
tot , i al minut 1 de la segona 
part obre el marcador Júlia 
Alburquerque i al minut 3 

Sílvia López, fa el segon 
gol, i al minut 14 i 16 Carlota 
Gregori, sentencià el partit, 
amb un resultat final al 
marcador de 1-4.

 E l  C F S  C r i s t e c 
Balaguer segueix amb 
la  tònica d’aquesta 
temporada de treure bons 
resultats en el partits de 
fora i aconsegueix un 
important punt a la pista 
dels segon classificat, el 
CCR Castelldefels.
 Partit molt seriós i  
treballat a nivell defensiu 
pels balaguerins en un 
partit en el que d’inici 
gaudiria de dos clares 
ocasions, però serien 
els locals qui, en la seva 
primera aproximació, 
s ’ a v a n ç a r i e n  e n  e l 
marcador. La reacció dels 
homes de Jaume Canal 
no es va fer esperar i 

El CFS Balaguer Cristec
aconsegueix un punt a la
pista del Castelldefels (3-3)

C.F. S. Balaguer Cristec

FUTBOL SALA>> 
Els balaguerins van 
fer un bon partit i van 
aconseguir empatar a 
la pista del segon

Valero en el minut 7 i 
Dani Carrasco en el 13 
donaven el tomb a un 
partit amb alternances 
en el joc, arribant-se a 
la mitja part amb 1 a 2 al 
marcador.
 L a  s e g o n a  p a r t 
c o m e n ç a r i a  a m b 
ocasions per tots dos 
conjunts, convertint-
se els porters en els 
p r o t a g o n i s t e s  d e l 
partit. El Castelldefels 
empatava el partit de 
nou en el minut 28 però 
de nou la reacció visitant 
va ser immediata i Chus 
en el 30 establia el 2 a 
3. A falta de un minut 
per a la finalització del 
partit i amb Castelldefels 
ja jugant amb porter-
jugador Cívico marcava 
el 3 a 3 amb que acabaria 
el partit.
 La propera setmana 
el CFS Cristec Balaguer 
juga de nou fora de casa 
contra el Castellbisbal.

progressió esportiva. L’1 de 
febrer va fer un control en pista 
coberta a Sabadell amb un 
temps de 4,35’’ als 1.500 m. El 
dia 2 va quedar segon al Cross 

d’Arbeca en categoria juvenil. 
El 16 de febrer va participar en 
el Campionat de Catalunya de 
Cross a Caldes de Malavella, 
fent un meritori 25è lloc en la 
seva primera participació com 
a Junior federat. El 22 de febrer 
rebaixava a 4,31’’ el seu temps 
de 1.500 m en un control de 
pista a Lleida.
 D e s t a c a r  l a  s e v a 
participació en la cursa de 10 
km de Balaguer del passat 23 
de febrer en la que va quedar 
5è de la General, i 1r de la seva 
categoria, amb un temps de 
34,58’’, millor marca personal 
en aquesta distància, i que el 
col·loca entre els millors atletes 
de la província, tot i la seva 
joventut.
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FUTBOL  SAL A>> 
El Juvenil A del CFS 
Balaguer, continua 2n de la 
classificació després d’una 
ajustada victòria davant 
del Agramunt, per 4-3, el 
passat dissabte al pavelló 
Inpacsa de Balaguer.
 Es va arribar a la mitja 
part sense gols, i només 
iniciar-se la segona part, 

El juvenil A del CFS Balaguer, 
guanya a l’Agramunt

CFS Balaguer juvenil

l’Agramunt es va avançar 
en el marcador. No van 
tardar els balaguerins a 
empatar l’encontre, però 
altre cop els visitants 
s’avançaven amb dos 
gols més posant-se 1-3 
a falta de 5 minuts. Tres 
gols consecutius dels 
balaguerins li donaven el 
triomf en el darrer moment.

Excel·lent paper dels clubs d’escacs de 
la Noguera als campionats provincials
ESCACS>> El passat dis-
sabte 1 de març, va finalit-
zar el campionat de Sub18, 
sub16, sub14, sub12,  sub10 i 
sub8, essent una de les com-
peticions més importants 
del calendari d’escacs de la 
Federació Catalana d’Escacs, 
delegació de Lleida. 
 Per segon any, a la 
comarca de La Noguera, 
s’han ajuntat el campionat 
federat de la territorial amb el 
campionat comarcal escolar, 
la qual cosa ha portat el 
compartir experiències i 
nivells en un joc tant 
complert com són els escacs.
 Aquest campionat és el 
que classifica directament 
per participar en la final de 
Catalunya, que es durà a 
terme durant les festes de 
Setmana Santa, i aquests 
jugadors representaran la 

territorial de Lleida i els seus 
propis clubs.
 En categoria Sub18 
va quedar primer, Sergi 
Fàbrega (Vallfogona) i segon, 
Jordi Fortuny (Balaguer) 
En Sub16: 1r Edgar Solé 
(Lleida) i 2n Robert Tarragó 
(Vallfogona). En Sub14: 1r 

Ferran Solé (Lleida) i 2n Aleix 
Martí (Vallfogona); en Sub12: 
1r  Guerau Mesagué (Lleida) i 
2n. Lluc Estruch (Ponts) i en 
Sub10: 1r Jaume Foix (Lleida) 
i 2n Joan Pedra (Balaguer). 
En Sub8: 1r Daniel Sastre 
(Lleida) i 2n. Alex Pedra 
(Balaguer).

Participants al campionat
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Victòria dels dos sèniors masculí i
femení, del Club Bàsquet Balaguer

 D e s p l a ç a m e n t 
complicat pels nois de 
Balaguer que es jugaven 
seguir estant fora de play-
out, i els de Sabadell quasi 
l’últim tren per sortir de la 
cua de la taula.
 La primera part  de 
moltíssimes imprecisions, 
sobretot en defensa per 
part dels balaguerins, que 
defensaven molt tous i 
sense esforç. Amb un partit 
poc vistós i molt travat, els 
visitants van aconseguir 
arribar al descans amb 
un punt al seu favor (36 
a 37). En aquesta part, 
els de Sabadell tampoc 
van jugar una bona part, 
però la diferència entre els 
equips era notable, encara 
que els jugadors del  CB 
Balaguer no la traduïen en 
el marcador.

Equip femení

BÀSQUET>> L’equip masculí va guanyar 67-78 a 
domicili a la pista del Sabadell B, mentre que el
femení va guanyar al Vallfogona 75-36

 Al tercer quart, tot va 
transcórrer com les dues 
primeres, poca defensa i 
bastant desencert general 
en atac, l’únic positiu era 
que els balaguerins seguien 
per davant en el marcador. 
Però no fou fins l’últim quart, 
que els nois de Balaguer es 
van esforçar per guanyar el 
partit fent un parcial de 0 a 
8, i van aconseguir que els 
sabadellencs no anotessin 
fins al minut 5 d’aquest 
període. D’aquí fins la fi els 
visitants van saber mantenir 

la renda i guanyar, tot i que 
el partit no fou gens fàcil 
fins a aquests darrers 5 
minuts.
 Més fàcil ho va tenir 
l’equip femení que jugava 
el derbi comarcal contra el 
cuer de la classificació, el 
Vallfogona, guanyant per 
un clar 75-36.
 Aquest dissabte l’equip 
masculí rebrà al poliesportiu 
al Nou Badia A, mentre que 
les noies del sènior del 
Balaguer, viatjaran a la pista 
del Cornellà B.

Equip masculí
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El Destí?
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sembla que podríem 
parlar del Destí amb ma-
júscules, quan un té pre-
sent tot el que ha pas-
sat a Balaguer amb les 
empreses que van tenir 
el pensament i l’acció 
d’instal·lar-se a la nostra 
ciutat. Quan un té certa 
edat recorda noms d’em-
preses que s’han fos a 
Balaguer i en queda sols 
un polsim de record, 
malgrat tots els avantat-
ges que sense cap dubte 
té la ciutat.
 Però és molt alar-
mant que no sols tenen 
aquest trist final les em-
preses productives de 
bens de consum, sinó 
que fins i tot les recrea-
tives, d’esplai i oci viuen 
moments difícils i algu-
na mort.

 Si Inpacsa, Safyc, 
Stylmode i Molzipp han 
desaparegut, l’Ateneu 
també ho va fer. El Pa-
rador que molts consi-
deraven seu, també va 
tancar portes. El futbol 
a tranques i barranques 
va aguantant, amb totes 
les arítmies que no dei-
xen d’ésser cròniques. 
Del Club de Tennis, se’n 
pot escriure un llibre, i 
ara gràcies a homes en-
tusiasmats i de bona fe, 
continua amb les portes 
obertes i un futur pre-
visible. Tenint orelles 
per escoltar, sé molt bé 
el que no he d’escriure 
encara, potser d’aquí a 
un temps en tornarem 
a parlar. A Balaguer, em 
suposo com a moltes 
ciutats, hi ha homes i 

dones disposats a treba-
llar pel bé de tots. Però 
alguns noms són massa 
repetitius i fan sospitar, 
perquè aprofiten qualse-
vol moment per fer “co-
ses i cosetes”. Per crear 
es podria dir, el que no 
caldria. Més aviat a la 
curta que no a la llarga 
es pot comprovar que el 
seu esforç busca i espera 
una compensació. L’auto 
bombo i la xerrameca 
més propis de l’antiga 
Reguereta, són ben pro-
pis d’ells com ho és el de 
criticar-ho tot i a tothom 
que pugui fer-los un xic 
d’ombra i nosa a la seva 
ànsia de protagonisme. 
En fi volen el paper prin-
cipal a la faràndula de 
la nostra vida. Fa temps 
que la neva part els hi he 
donat. Jo penso així, i no 
vol dir que ningú hagi de 
fer i pensar el mateix.
 En el continuat recor-
dar per reviure les ona-
des de la decepció tan 

balaguerines, el que ens 
ha arribat de la Societat 
Gastronòmica i Cultural 
del Comtat d’Urgell, és 
tot un cant a l’optimis-
me, que ens ha portat a 
més dies de joia. Des-
prés d’una presidència 
massa llarga, per con-
veniència de tothom 
inclòs jo mateix, sense 
dubtar-ho pel bé que si 
trobava el que ja hi era. 
Va arribar l’hora del re-
lleu. Ja està fet. Fins i 
tot els números semblen 
correctes, doncs el saldo 
retingut és només una 
normal mecànica bancà-
ria, i també hem d’enten-
dre que en pugui haver 
uns altres que la majoria 
de socis no se’n ha d’en-
terar. Una bona notícia 
és la munió de socis que 
han entrat a la Societat 
pagant una nimietat, i 
no deixa d’estranyar que 
hagin estat més. Una de 
dolenta és la pèrdua, al 
trencar per raons d’aus-

teritat, la col·laboració 
per la Fira amb la Coca 
de Recapte. Una altra 
de dolenta, és la pèrdua 
del Medalló usat pels 
presidents durant vint-i-
set anys, i que el senyor 
que l’ha perdut no vol 
reposar-la ni pagar-la, 
(això dit davant de tes-
timonis). La nova Junta 
haurà de dir quelcom o 
entendre que és el preu 
d’una factura no presen-
tada i... pagar-la.
 Si un dia el veiéssim 
a algú, s’ha de pensar 
que no pot ser seu, per 
la raó que el va disse-
nyar i pagar una Entitat 
que sempre serà la seva 
única i autèntica propie-
tària.
 Pel demés Balaguer 
continua essent una bo-
nica i distreta ciutat, do-
nant vida a allò de “Ciu-
tat Tropical”.

-------------------------------------
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Els veterans del Barça visiten el Centre 
d’Observació de l’Univers a Àger
 Un grup de cent perso-
nes de l’Associació de Ve-
terans del Barça van visitar 
el Centre d’Observació de 
l’Univers del Parc Astronò-
mic Montsec (Àger) durant 
el matí del dissabte 22 de 
febrer. 
 Els assistents van gaudir 
de la visita guiada diürna a 
càrrec del director científic 
del PAM, Salvador J. Ribas.  
 En primer lloc, van visitar 
l ’exposició permanent 
dedicada a l’astronomia i el 
medi natural del Montsec.
 Tot seguit, van conèixer 
l’Ull del Montsec, el planetari 
multimèdia digital amb una 
cúpula de 12 metres de 
diàmetre que permet tant la 

recreació del cel actual com 
de qualsevol època, així com 
la reproducció de pel·lícules 
de format cúpula completa 
que permeten mostrar al 

visitant aspectes diferents 
dels purament astronòmics. 
Una explicació del cel de la 
nit va completar la sessió 
del planetari.

Visita dels veterans del Barça al COU

 L’escriptora Maria 
Barbal visità el dia 5 de 
febrer l’Institut Almatà 
de Balaguer on va fer 
una xerrada a l’alumnat 
de 3r d’ESO. 
 L’autora  explicà les 
tècniques narratives 
que ha desenvolupat 
en les diferents obres 
que ha escrit, les seves 
motivacions i l’evolució 
de la seva obra que 
va des de les històries 
situades als Pallars fins 
als seus últims llibres 
en què  ha deixat de 
banda els seus mons 

L’escriptora Maria Barbal
visita l’Institut Almatà de la 
capital de la Noguera

Maria Barbal signant el seu llibre

L’escriptora Maria 
Barbal va poder
explicar i debatre
sobre la seva obra 
amb els alumnes

d’infantesa i  ha tret 
material per a les seves 
històries d’un entorn 
més urbà.
 Després de les seves 
paraules, s’inicià un 
animat i llarg col·loqui 
amb els alumnes, que 
realitzaren múltiples 
qüestions sobre l’obra 
que havien llegit, i que 
centrà gran part de l’acte 
«Pedra de Tartera». L’acte 
acabà amb la signatura 
de llibres per part de 
l’autora als escolars que 
van voler-ho.
 L a  X e r r a d a  v a 
ser  programada pel 
Departament de Llengua 
Catalana. Es tracta d’una 
activitat inclosa dins 
el Programa Autors a 
les aules que ofereix la 
Institució de les Lletres 
Catalanes.

L’Escola de futbol del CF Balaguer
organitza una jornada de portes obertes

 El dilluns 10 de març l’Esco-
la del CF Balaguer va organitzar 
un entrenament gratuït, com a 
jornada de portes obertes, per 
tal de donar a conèixer l’escola 
i el seu funcionament, de cara 
a augmentar les inscripcions la 
propera temporada, aprofitant 
el dia festiu posat per les esco-
les de la ciutat, amb un gran 
èxit de participació. Destacar, 
l’entusiasme de l’equip que 
configura l’escola de futbol 
en l’augment d’activitats que 
s’organitzen al llarg de l’any.Jornada de portes obertes de l’escola del CF Balaguer
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
VENTA I LLOGUER 
de pàrkings tancats 
al c/ Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó: 
629310479-629715431.
-----------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona 
de Balaguer, al cos-
tat del col·legi Mont-
roig, de 516 m2. Raó 
telèfon: 676996765.
-----------------------------------
TRASPÀS DE cafete-
ria chiquipark a Ba-
laguer, per no poder 
atendre. En ple funci-
onament. Preu: 50.000 
e negociables. Més 
informació al telèfon: 
679606061 o bé visitant 
el nostre web www.
petitmonbalaguer.com
-----------------------------------
OUTLET DE VENTA 
de pàrquings: la Ban-
queta,  43 per 4.000 
e i c/ Barcelona, 72 
de línia per 6.000 e i 
tancat 12.000 e. Raó: 
676116396.
-----------------------------------
ES LLOGA pisos i 
dúplex a Bellcaire 
d’Urgell, d’obra nova. 
Amb un preu molt eco-
nòmic. Raó telèfon: 
973450051 (Trucar de 
9h del mati a 13.30 h 
del migdia).
-----------------------------------

ES LLOGA magatzem 
de 21m2 al c/ Sant Pere 
Màrtir de Balaguer, per 
90 euros/mes. Lloguer 
de pàrquing al c/ Ur-
gell de Balaguer per 
35 euros/mes. Lloguer 
d’apartament semi-
nou a Camarasa, amb 
vistes al riu i foc a 
terra, bons acabats i 
totalment equipat. In-
formació: 973447752-
639920281.
-----------------------------------
ES VEN pàrking tancat 
al c/ Sanahuja, davant 
Germanes Carmelites. 
Primera planta. Raó: 
687702417.
-----------------------------------
ES LLOGA pisos d’1 i 
2 habitacions, a Vall-
fogona de Balaguer. 
Moblats. A partir de 
200 e amb gastos de 
comunitat inclosos. 
Més informació al te-
lèfon: 679606061.
-----------------------------------
TRASPÀS de pub mu-
sical amb llicència de 
discoteca a Balaguer, 
per no poder atendre. 
Reformes fetes a l’any 
2012. Raó telèfons: 
699306556-649115507.
-----------------------------------
ES LLOGA pis moblat, 
amb calefacció, as-
censor, 3 habitacions, 
molt cèntric. Raó telè-
fon: 973451371.
-----------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
ES TRASPASSA lli-
cència de taxi de Ba-
laguer, amb cartera 
de clients. Bon preu 
de traspàs. Oportu-
nitat d’assegurar-te 
un lloc de treball fix i 
estable. Raó telèfon: 
609382223.
-----------------------------------
CLASSES part icu-
lars o repàs de llen-
gua anglesa, de pri-
mària i d’ESO. Raó: 
647185846.
-----------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes i 
qualsevol altre esdeve-
niment. Àmplia experi-
ència en el sector au-
diovisual. Demana ara 
un pressupost sense 
cap compromís. Con-
tacte Dani Arregui. 
Telèfon: 686774086 o  
envia un correu a:
daniaso@gmail.com
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa en llengua 
anglesa. Tens opció 
de fer classes particu-
lars o bé classes amb 
grups organitzats. 
Podeu demanar més 
informació al telèfon: 
650422582.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
SRA. MAYTE, viden-
cia y tarot. Alta ma-
gia blanca. Consultas 
en Balaguer. Horas 
convenidas. Razón: 
609135472.
----------------------------------- 
CLASSES DE BALL 
(Swing, Salsa, Bac-
hata, Foxttrot, Cha 
Cha Cha, Vals, Tan-
go...). Horaris de di-
marts, dijous o bé 
dissabtes al vespre. 
Més informació al: 
626915106 (Xavi).
-----------------------------------
COMPRO: Segells, 
joguines antigues, plo-
mes estilogràfiques, 
rellotges antics, cò-
mics i llibres antics, 
àlbums de cromos, 
monedes, bitllets, pos-
tals i fotos antigues.... 
Telèfon: 676803205.
-----------------------------------
LA PINTORA Mai-
te Petit, convida a 
tothom a la seva ex-
posició d’obres per-
sonals, mai exposa-
des. Exposició al c/ 
d’Avall, 28 1r o bé 
truqueu al 609135472.
-----------------------------------
VENDO MUEBLES, co-
medor, habitación de 
matrimonio, sofá y va-
rios. Razón: 674487814. 
Precio a convenir.
-----------------------------------

MOTOR
-----------------------------------
SE VENDE Citroën C4 
Grand Picasso 2.0 HDI 
150 milenium. Año 
2011. Razón telefono: 
662470288.
-----------------------------------
SE VENDE muticul-
tor Pascuali, 14 cv. 
Con fresa. Seminu-
evo. Razón telefono: 
973448492.
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, 36-38 altell 
de Balaguer, trucant al 
telèfon 973448273 o bé 
contacteu pel nostre 
web: www.grocdigital.
com
Podreu trobar infor-
mació de la revista i 
les tarifes dels nostres 
anuncis.
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                                feiners
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                            DS i DG
20.23                                “                                    de dill. a div.
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                                 “                                                  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                                “                              de dill. a div. feiners
14.45                                “                    de dill. a div. feiners
15.15                                “                      de dill. a div. feiners
15.18 “                    de dill. a div. feiners
17.30         “                                                 diari
17.51         “                                                 diari
19.10 “                     de dill. a div. feiners
19.21     “                     diumenges
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                                 dissabte
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. feiners
16.35   “                                        divendres 
16.50 “                                        diari
19.10 “                                                  de dill. a div. feiners

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU                  diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             feiners
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                 “                    dirar
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
11.00        “ dissabtes
12.45 “                                        dissabtes
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dill. a div. feiners
07.45 de dill. a div. feiners
08.45 diari
09.10 feiners
10.00 de dill. a div. feiners
11.00  feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30  feiners
12.50  diumenges
13.00  de dill. a div. feiners
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 divendres
16.15 diari
16.35 diari
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35                                                      de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
10.00 (2) 10.30 
14.16 (3) 14.46
18.10 (3) 18.39
18.50 (2) 19.20
21.05 (4) 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 (4) 11.00
11.09 (2) 12.30

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 (4) 09.39
10.40 (2) 11.09
17.30 (3) 17.59
20.30 (4) 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 (3) 14.16
17.30 (2) 18.50

(1) De dilluns a divendres feiners.
(2) Diumenges.

De les 8 de la tarda del 13 de març a les 8 de la tarda del 20 de març MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 20 de març a les 8 de la tarda del 27 de març ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 27 de març a les 8 de la tarda del 3 d’abril CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

(3) De dilluns a dissabte.
(4) Diari.
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