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PORTADA
Els Diables de Balaguer

 Escoltant els especialistes sobre l’atur juvenil, que 
actualment és de més d’un 20% a Europa i de més d’un 
40% a Catalunya, alguns parlen de «generació perduda». 
Potser és una mica exagerat, però el que està clar és que 
s’hauria de fer alguna cosa per baixar aquestes xifres. 
Hauria de ser uns dels objectius prioritaris a curt i mig 
termini de tots els governs dels països europeus.
 Però perquè són els joves els que pateixen més l’atur? 
En la situació de crisi econòmica, el treball no és tan fàcil 
de trobar com abans, fet que provoca que només els millors 
formats o les persones amb més experiència optin a triar 
el treball que volen. Les empreses demanen experiència 
i com què els joves no en tenen, ja que molts encara no 
han treballat mai, costa que es guanyin la confiança dels 
empresaris. Els joves son tant o més aptes que persones 
de més edat que sí disposen d’un lloc de treball, però si 
no els donem la oportunitat, mai no tindran la experiència 
que els hi demanen. Per això mateix, és ara el moment en 
què ens hem de preocupar en donar-los la major i millor 
formació possible. 
 Cal felicitar la iniciativa de l’Ajuntament de Balaguer de 
sumar-se al programa «Fem ocupació per a joves», posant 
en contacte les empreses de la comarca, amb aquests joves 
que busquen la seva primera feina. El programa orienta a 
empreses i joves treballadors per a que la fusió doni els 
seus fruits. Els joves rebran formació específica sobre la 
feina en concret i també un salari per la feina que realitzin 
a l’empresa. L’empresa també rebrà assessorament i ajuts 
pel fet de contractar aquests joves.

Atur juvenil

 S’acaba un nou curs. 
En l’àmbit escolar, un curs 
marcat per l'aprovació 
d’una nova llei educativa, la 
vigència de la qual depen-
drà si el partit del Govern 
central manté o no la ma-
joria absoluta en les prope-
res eleccions generals. Un 

partit que, pel que sembla, 
s’ha entestat a retornar a 
èpoques més afins a un 
altre tipus de règim. Un rè-
gim que perseguí fins a ex-
trems il·limitats la llengua 
catalana. Una llengua que, 
malgrat tot tipus de traves i 
prohibicions, ha persistit. Ni 
les interlocutòries a Catalu-
nya, ni els decrets imposats 
a les Illes o al País Valencià 
faran tòrcer la ferma volun-
tat d’uns  ciutadans que sur-
ten al carrer en defensa de 

l’escola catalana i que fins i 
tot  es juguen la vida, com 
en Jaume Sastre, professor 
de l’IES de Llucmajor, qui 
ha estat 40 dies en vaga de 
fam. I tota aquesta cruzada, 
només per un rèdit electo-
ral que, fins abans del 25M, 
donà el seu fruit. Però, ara, 
hi ha indicis que no serà 
prou gloriosa. Bon estiu i 
fins al curs vinent. Una llei 
sense el suport majoritari 
de la comunitat educativa 
dels nostre país ens espera.
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 U n  c e n t e n a r 
d e  p e r s o n e s  s ’ h a n 
interessat, fins ara, pel 
programa ‘Fem ocupació 
per a joves’, que impulsa 
l’Ajuntament de Balaguer 
amb el finançament del 
Departament d’Empresa 
i Ocupació i el Fons 
Social Europeu.
 E s  t r a c t a  d ’ u n 
p r o j e c t e  q u e  v o l 
fomentar l ’ocupació 
dels joves d’entre 18 i 
30 anys d’acord amb 
les necessitats reals de 
les empreses. Per això, 
l’Ajuntament compta des 
de fa cinc mesos amb 
dos tècnics encarregats 
de fer prospecció a les 

Un centenar de balaguerins 
interessats en el programa 
“Fem ocupació per a joves”

Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer

Un programa formatiu 
i laboral destinat a 
joves aturats d’entre 
18 i 30 anys amb la 
ESO o cicle formatiu

empreses per detectar 
quin t ipus de per fi l 
professional requereixen 
i de seleccionar i formar 
e l s  j o v e s  q u e  m é s 
s’adeqüen a aquestes 
n e c e s s i t a t s .  L e s 
persones seleccionades 
tindran un contracte 
laboral de sis mesos a 
temps parcial, durant el 
qual percebran el salari 
que fixi el conveni del 
sector. 
 P e r  a c c e d i r  a l 
programa, cal  estar 
aturat i disposar del 
títol d’ESO o Batxillerat 
o d’un Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà. Fins ara, 
els tècnics municipals 
han contactat amb 128 
empreses de la Noguera 
per presentar-los-hi el 
projecte, de les quals ja 
n’han sorgit 22 ofertes 
de feina que han permès 
contractar a 8 persones 
(la resta estan en procés 
de selecció).

Cloenda del projecte Educar & Família 
amb una festa amb jocs gegants

 El passat dia 11, hi va 
haver una festa amb jocs 
gegants que va servir per 
cloure la primera edició del 
projecte Educar & Família, 
coordinat per la regidoria 
de Cultura i Ensenyament, 
la biblioteca Margarida de 
Montferrat i l’àrea de pediatria 
del CAP de Balaguer.
 El 4 en ratlla, el menja 
boles, el tir d’anelles, el pesca 
peixos, l’enigma o la taula 
de pius van ser alguns dels 
jocs amb els quals van poder 
jugar els infants que es van 
acostar, acompanyats dels 
pares i familiars, fins el pati 
de la biblioteca Margarida de 
Montferrat.Cloenda del projecte Educar & Família

Els més menuts acompanyats de pares, padrins i 
demés familiars van gaudir de la festa

Balaguer celebra la Festa de Corpus 
Christi amb la confecció de catifes
 El proper 22 de juny, 
la capital de la Noguera 
celebrarà la festa de Corpus 
Christi amb la confecció de 
catifes florals.
 Tots aquells voluntaris 
que desitgin participar en la 
seva confecció es reuniran 
a partir de les 9 del matí a 
la Plaça del Mercadal per 
iniciar la feina. L’organització 
ja compta amb el material 
comú, tot i que si algú aporta 
flors, seran benvingudes.
 L’acte religiós començarà 
a les 7 de la tarda, amb una 
Missa a l’església de Sant 
Josep, i seguidament es 
farà la processó del Corpus 
Christi fins a la Plaça del 

Celebració del Corpus Christi

Mercadal. La parròquia 
convida als nens i nenes que 
han fet la primera comunió 
per participar-hi i a veïns del 

carrer Miracle i de la Plaça 
Mercadal, a engalanar els 
balcons per fer una festa ben 
lluïda.
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Balaguer va acollir la segona Trobada 
de bastoners amb grups de Ponent

 Aquest diumenge 22 
de juny, el Teatre Munici-
pal de Balaguer acollirà, a 
partir de les 6 de la tarda, 
la representació de l’obra 
de teatre “Fosc” de Gem-
ma Castell, a càrrec dels 
Cracs de la Crisi.
 L’obra tracta d’un 

grup de joves perduts pel 
bosc. Es fa de nit. Se sap 
que al bosc, de nit i fosc, 
hi ha perill. Una casa 
encantada amb tot de 
personatges estrafolaris i 
misteriosos. Misteriosos? 
Potser no tant. L’obra està 
dirigida per Núria Barón.

Els Cracs de la Crisi presenten 
l’obra de teatre “Fosc”

“Fosc” de Gemma Castell

Trobada de Bastoners a Balaguer

 El passat dissabte 14 de 
juny, Balaguer va acollir la II 
Trobada de bastoners. L’acte 
va començar amb el cerca-
vila que va recórrer la Plaça 
del Mercadal, i els diferents 
carrers del Centre Històric, 
aprofitant el mercat setma-
nal dels dissabtes.
 A continuació, el cer-
cavila continuà pel carrer 
del Pont, la passarel·la, 
l’Avinguda Pere III, la Plaça 
de Pau Casals (amb una 
altra parada), el passeig 
de l’Estació, la plaça de 
l’Alguer, el carrer Sant Lluís 
i la passarel·la nova (amb 
la darrera parada per ballar 
tots els participants) per 
acabar tornant al col·legi 
Àngel Guimerà, des d’on 
havien sortit tots els grups 
participants i on feren el 
dinar de germanor.

Els bastoners van fer un gran cercavila pels centre 
Històric i la zona de l’Eixample realitzant diferents 
parades amb actuacions dels diferents grups
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Ofrena Floral al monument del 
Comte Jaume d’Urgell el Dissortat

 El passat dissabte 31 de 
maig es va fer l’ofrena floral 
al monument del Comte 
Jaume d’Urgell el Dissortat. 
 L’acte, organitzat pel 
Casal Pere III, va comptar 
a m b  l a  p r e s è n c i a  d e 
diverses entitats culturals i 
socials de la ciutat, que van 
posat el seu ram als peus 
de l’escultura de Jaume 
d’Urgell.
 P o s t e r i o r m e n t , 
l’historiador i catedràtic 
d’Història Medieval de la 
Universitat de Barcelona, 
Prim Bertran va oferir una 
conferència al Museu de la 
Noguera sobre la Paeria de 
Balaguer.Ofrena Floral a Jaume d’Urgell

El Centre de Recursos presenta “La
cadena alimentària al segle XXI”
 El 10 de juny, va tenir 
lloc al Centre d’Estudis 
Porcins de Torrelameu la 
presentació dels materials 
d idàct ics  «La  cadena 
a l i m e n t à r i a  a l  s e g l e 
XXI» que han elaborat 
conjuntament el Grup de 
Gestió Porcina de la UdL 
i el Centre de Recursos 
Pedagògics de la Noguera. 
Aquest recurs didàctic 
inclou les propostes sobre 
la Nòria de Torrelameu, el 
Molí del Duc i el Centre 
d’Estudis Porcins.
 Aquestes propostes 
van adreçades a alumnat 
de primària i secundària. 
Parteixen de l’estudi del 
sector porcí com a motor 
social i econòmic de les 

L’historiador Prim Bertran va oferir una conferència 
sobre la Paeria de Balaguer, al Museu de la Noguera

La Nòria de Torrelameu: lloc de proposta didàctica

comarques de ponent i es 
complementa amb l’estudi 
de l’entorn amb la visita 
a la Nòria i al Molí fariner 
del Duc. Aquestes visites 
escolars van ser pilotades 

 El passat dimecres, 
4  de juny es va fer 
l’acte de lliurament de 
premis del 1r Concurs 
de vídeo d’experiments 
c i e n t í f i c s  d e  l a 
Noguera organitzat pel 
Centre de Recursos 
P e d a g ò g i c s  d e  l a 
Noguera.
 Els  membres del 
j u r a t  e r e n  A n i c e t 
Cossial ls,  Professor 
de Física i  Química 
d e  l ’ I n s t i t u t 
Guindàvols, Salvador J. 
Ribas, Director científic 
del Parc Astronòmic 
Montsec, Carla Vilaseca 
Vilarasau de Balaguer 
Televisió,  Pi lar  Prat 
A l z i n a ,  I n s p e c t o r a 

Lliurament de premis del 
Concurs de vídeos
d’experiments científics

Membres del jurat

Es van presentar un 
total de 41 vídeos 
amb la participació 
de 134 alumnes de la 
comarca 

d’Ensenyament i Sara 
Cabello, professional de 
secundària al CRP de la 
Noguera.
 En aquesta edició 
es van presentar 41 
vídeos als quals hi van 
participar un total de 
134 alumnes d’educació 
infantil, primària, ESO i 
batxillerat, dels centres 
educatius La Noguera, 
M o n t - r o i g ,  À n g e l 
G u i m e r à ,  S a l v a d o r 
Espriu, Vedruna, Escola 
Pia i  INS Ciutat  de 
Balaguer.
 Els grups guanyadors 
v a n  r e b r e  p r e m i s 
individuals, gràcies a 
la col·laboració de 15 
establiments comercials 
de Balaguer i el Consell 
Comarcal de La Noguera, 
i  t a m b é  u n  p r e m i 
col·lectiu per a cada 
grup (tallers de robòtica, 
ciències, invitacions al 
Centre d’Observació de 
l’Univers del Montsec i al 
Caixa Forum de Lleida).

el curs passat pel Centre de 
Recursos Pedagògics de la 
Noguera amb  ZER El Jonc, 
INS de Bellcaire, Escola La 
Noguera i Escola Mestral de 
Vilanova de la Barca.
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Estudiants de Balaguer commemoren 
el Dia Internacional del medi Ambient

 C o i n c i d i n t  a m b  l a 
commemoració del Dia 
Mundial del Medi Ambient, 
alumnes dels instituts 
Almatà i Ciutat de Balaguer 
mostraren els seus treballs 
i projectes vinculats amb 
el reciclatge. Els alumnes 
de l’Almatà van elaborar 
un mosaic en favor de la 
campanya ‘MOBILitza’t 
per la selva’, consistent 
en recollir mòbils vells 
per finançar el Centre de 
Recuperació de Ximpanzés 
a Tchimpounga (Congo).
 Els alumnes del Ciutat 
de Balaguer van exposar les 
escultures d’animals fetes 
amb taps de suro. Un moment de l’activitat al parc de la Transsegre

Concurs de Buscadors d’or amb àbac, el 
proper 6 de juliol a la vora del Segre
 Balaguer celebrarà 
el proper 6 de juliol el Ir 
Concurs de Buscadors d’Or, 
una activitat organitzada pel 
Centre d’Interpretació de l’Or 
del Segre i que pretén donar 
a conèixer la tècnica artesanal 
de recerca d’or amb àbac. La 
prova, es farà en uns safareigs 
portàtils que s’ubicaran a 
la riba del riu Segre (en un 
espai proper al centre) i cada 
participant rebrà una bosseta 
de sorra amb un número 
concret de palletes d’or (que 
només sabrà el jurat) i un 
àbac; el guanyador serà 
qui trobi més palletes amb 
menys temps. Cada hora es 
faran 4 rondes de 15 minuts 

Van elaborar un mosaic en favor de la campanya 
“MOBILitza’t per la selva” en favor dels ximpanzés

Concurs de Buscadors d’Or

L’humor, la música i l’esport 
protagonistes de les nits
d’estiu a Balaguer

Presentació de l’agenda jove d’aquest estiu

Una de les novetats 
de l’estiu són les
caminades urbanes 
que es faran cada 
dilluns al vespre

i el guanyador de cada ronda 
passarà a la fase final, d’on 
sortirà el primer classificat 
i el sotscampió. Com que 

el concurs està obert als 
majors de 8 anys, es faran tres 
categories: infantil, juvenil i 
adults.

 La música, l’humor 
i  l ’ e s p o r t  s ó n  e l s 
ingredients bàsics de 
l’extens programa que ha
preparat l’Ajuntament 
de Balaguer per les nits 
de juliol i agost amb 
l’objectiu que els joves, 
i no tan, gaudeixin d’un 
bon temps d’oci sense 
haver de desplaçar-se 
a fora. 
 Una de les principals 
n o v e t a t s  s ó n  l e s 
caminades nocturnes 
dels dilluns a la nit. Es 
tracta d’una activitat 
per a totes les edats, 
encaminada a promoure 
l’activitat física regular. 
Les rutes seran urbanes, 

amb sort ida des de 
la plaça Mercadal a 
les 21.30 hores i cada 
setmana es modificarà 
el recorregut.
 D i n s  d e  l a 
programació d’aquest 
e s t i u ,  c a l  d e s t a c a r 
dos certàmens  com 
són els Monòlegs a 
L a p a l l a v a c a r a ,  e l s 
dimecres a partir de les 
22 hores, i el cicle de 
concerts Amb la gespa 
al cul, els dijous a partir 
de les 22.30 hores al Parc 
de la Transsegre. Tot i 
això, s’inclouen algunes 
novetats, com ara que 
totes les sessions de 
monòlegs comptaran 
amb una introducció a 
càrrec del balaguerí Joan 
Nieto, mentre que els 
concerts d’Amb la gespa 
al cul incorporen grups 
de tot Catalunya.  
 A l t res  propostes 
variades, per passar les 
nits d’estiu.
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Un any més comença la temporada de 
bany a les piscines de la comarca  Balaguer compta amb dos instal·lacions. En primer 

lloc la piscina del poliesportiu, que disposa de dos 
vasos de bany, un de 25x12,5 m i el segon en forma 
circular per als més petits. Aquesta piscina obre del 
22 de juny al 24 d’agost, tots els dies de la setmana 
de 12.15h a 20.00h, excepte els dissabtes, diumenges 
i festius que obren a les 11.30h. Cada dimarts ofereixen 
una activitat diferent.
 La segona piscina, la trobarem al barri del Secà, 
amb un gran zona verda i tres vasos de bany amb 
diferents formes que permeten una millor distribució 
dels banyistes, a més una de les piscines disposa 
d’una zona amb sortidors d’aigua. La piscina està 
oberta del 22 de juny al 7 de setembre, tots els dies de 
la setmana de 12.15h a 20.00h, excepte els dissabtes, 
diumenges i festius que obren a les 11.30h. Els dijous 
també fan activitats que les podreu consultar a la web 
de l’ajuntament, a l’agenda jove.
 Balaguer, ofereix la possibilitat de fer cursets de 
natació, per nadons (de 6 mesos a 2 anys), infantils (a 
partir de 2 anys) i per adults. Consulteu horaris i preus 
de les entrades, abonaments i cursets a la pàgina web 
balaguer.cat

Balaguer
----------------------------------------------------------------

Piscines de Vallfogona de Balaguer

La comarca de la Noguera comença l’època de bany 
amb l’obertura de les seves piscines municipals

 Com cada any  per 
aquestes dates les pisci-
nes municipals de la nostra 
comarca, donen la ben-
vinguda a l’estiu, obrint la 
temporada. Aquest any, 
donades les altes tempe-
ratures, alguns pobles ja 
no s’han esperat al cap de 
setmana de Sant Joan i les 
han obert, per a què els vila-
tans més calorosos puguin 
refrescar-se.
 
Castelló de Farfanya
----------------------------------
 Castelló de Farfanya 
amb les seves piscines 
remodelades fa dos anys, 
va implantar un nou trac-
tament d’aigües, amb un 

sistema d’electròlisi salina, 
enlloc d’afegir clor direc-
tament a l’aigua. Disposa 
de 1.500m2 d’instal·lacions 
dedicades a les piscines, 
amb 2 vasos de bany, un 
olímpic i una mitjana. Tenen 
servei de bar, socorrista i 
durant l’estiu fan cursets 
de natació i aquagym. Les 
entrades i abonaments es 
poden adquirir en el mateix 
recinte, al bar. Els nens en-
tre 4 i 7 anys, paguen 1,50 
e, pels majors de 7 anys 
és de 3 e. Els abonaments 
de 4 a 7 anys és de 18 e, i 
per als de més de 7 anys 30 
e. Les piscines romandran 
obertes del 21 de juny al 7 de 
setembre, tots els dies de la 

 Menàrguens compta amb 1.500 m2 entre piscines 
i zona de solàrium. El període d’obertura és del 21 
de juny al 14 de setembre, tots els dies de 12 a 20 h. 
Servei de bar, socorrista i cursets de natació al juliol i 
aquagym al juliol i l’agost.

Menàrguens
-----------------------------------------------------------------

setmana de 12 a 20 hores.

Vallfogona de Balaguer
----------------------------------
 Vallfogona que va obrir 
les seves piscines el dia 14 
de juny, compta amb unes 
magnífiques instal·lacions 
pel bany i per prendre el sol. 
Amb 4 vasos de bany, 1 de 
gran, 2 de tamany mig i una 
petita per a nadons.   
 Amb servei de socorris-
ta i bar, i es fan diferents 
activitats culturals, esporti-
ves i lúdiques al recinte, les 
quals es poden consultar 
al programa “Estiu al poble 
2014”, al web www.vallfogo-
na.net. Les piscines estaran 
obertes del 14 de juny al 10 
de setembre, tots els dies de 
la setmana d’11h a les 20h. 
El recinte compta amb una 
zona de jocs per la canalla i 
una pista poliesportiva.
 El preu de l’entrada és 
de 3,10 euros, l’abonament 
35,10 euros, pack 10 en-
trades per 23,40 euros. Hi 
ha descomptes per Carnet 
Jove, pels jubilats (que 
han d’estar empadronats 
al municipi), i el descompte 
per famílies és a partir de 
3 o més carnets per famí-
lia, sempre i quan tots els 
membres constin empa-
dronats al mateix domicili. 
Les entrades, abonament o 
carnets, es poden comprar 
a l’ajuntament o al mateix 
recinte.
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Algerri
----------------------------------
 Algerri va obrir les seves 
piscines el passat dissabte 14 
de juny i tancarà l’11 de se-
tembre. Amb més de 2.000m2 
d’extensió per a zona de bany 
i sol, compta amb dos vasos, 
amb horari des de les 11 del 
mati fins a les 20 h del vespre. 
Compten amb servei de bar 
i socorrista. Les entrades i 
abonaments s’adquireixen a 
les mateixes piscines, el preu 
de l’entrada és de 2,5 euros i 
l’abonament per temporada 
20 euros.

Gerb
--------------------------------------
 Les piscines de Gerb, van 
obrir també el passat dissab-
te 14 de juny i durant el cap 
de setmana van tenir obert 
d’11 a 21 hores. Del 16 al dia 
20 només estan obertes amb 
horari de tard, de 16 a 21 h i 
ja a partir del dia 21 i fins el 
14 de setembre estan obertes 
d’11 del mati a les 21 h del 
vespre.
 Disposen d’unes instal-
lacions de més de 1.500m2 
dedicades a les piscines d’es-
tiu, amb 2 vasos de bany, un 
de gran per als que ja saben 
nedar, i l’altre de petit per a 
nens. Tenen servei de bar du-
rant l’època estival i socorris-
ta. Les entrades a les piscines 
es treuen en el mateix recinte, 

excepte els abonaments que 
s’han d’adquirir a les depen-
dències municipals, en horari 
d’oficina de 10 a 14 h.

Os de Balaguer  
--------------------------------------
 Les piscines municipals 
d’Os de Balaguer disposen 
d’unes grans instal·lacions, 
amb 4.600m2 de zona de 
bany i sol, amb quatre vasos 
de bany, dos de grans, un 
mitjà i un de petit d’aigua 
cristal·lina. Disposa de més 
de 1.600 metres de gespa. 
Socorrista i diferents cursets 
de natació durant tot l’estiu. 
El complex, ofereix servei de 
bar i terrassa, i una gran zona 
dedicada a jocs infantils, així 
com un ampli aparcament. 
Les piscines d’Os obren del 

21 de juny al 14 de setembre, 
d’11h a 20.30h. Ofereixen 
la possibilitat de comprar 
abonaments: els nens entre 
4 i 8 anys i jubilats empa-
dronats 26 e i si no ho estan 
30 e. Els majors de 9 anys 
empadronats 36 e i els que 
no ho estan 42 e. També fan 
descomptes als abonaments 
a famílies nombroses, mo-
noparentals i els que tenen 
Carnet Jove (25%) i per famí-
lies que tinguin abonament 
a partir de 4 membres (15%). 
L’entrada pels nascuts entre 
el 2006 i 2009 i jubilats és de 
2,5 e. Pels nascuts al 2005 i 
anys anteriors el preu de l’en-
trada és de 3,5 e de dilluns 
a divendres i 4 e dissabtes i 
diumenges. Els nascuts del 
2010 al 2014 no paguen.

Piscines municipals d’Os de Balaguer

Bellcaire
-------------------------------------------------------------------
 Bellcaire obre les piscines del 22 de juny al 14 de 
setembre, amb horari d’11 a 21 h. Compta amb unes 
instal·lacions de 4.200m2, amb 4 vasos de bany. Tenen 
servei de bar i socorrista.

Àger 
-------------------------------------------------------------------
 Àger compta amb una piscina per a adults i una 
per a nens. Obertes del 21 de juny al 14 de setembre. 
L’horari és de 11.00 a 20.00 h. Servei de bar i socorris-
ta i cursets. Disponibles abonaments mensuals, de 
temporada i familiars.

Camarasa 
--------------------------------------------------------------------
 Camarasa té uns 1.000m2 d’instal·lacions, amb dos 
vasos de bany, un de gran i un de petit. Obren del 21 de 
juny a l’11 de setembre, de les 11 h a les 20h. Les piscines 
ofereixen servei de socorrista i bar. Cursets de natació i 
classes d’aquagym.

Térmens
-------------------------------------------------------------------
 Disposa de 2.500m2 d’instal·lacions, amb tres va-
sos. Obertes del 14 de juny a l’11 de setembre. L’horari 
diari, d’11:30h a les 20:30 hores, amb servei de bar i 
socorrista, cursos d’aquagym. Possibilitat de comprar 
abonaments de temporada i de quinze dies.

Montgai i Butsènit
-----------------------------------------------------------------
 Montgai i Butsènit compten amb instal·lacions 
amb dos vasos de bany cadascuna. Obren del 21 de 
juny al 7 de setembre, de les 12h a 15h i de 16 h a les 
20h. Ambdós disposen de servei de socorrista, bar i 
cursets de natació. El preu de l’entrada és de 4 e/dia, 
abonament de 15 dies seguits 20 e i també compten 
amb el carnet interpiscines per 40 e.
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Cubells
----------------------------------
 La població de Cubells 
disposa d’unes instal·lacions 
per bany de 1.000m2 aproxi-
madament, amb dos vasos 
de bany, un de gran i un més 
petit per als menuts. Tenen 
servei socorrista i de bar 
permanent. Els cursets de 
natació es faran del 14 al 25 
de juliol. Les entrades i abo-
naments s’adquireixen a les 
mateixes piscines, entrada 
infantil 2 e, adult 3 e, abona-
ment infantil 25 e i adult 35 
e. Obren del 23 de juny al 31 
d’agost, d’11:30 a 20:30h  tots 
els dies. 

La Sentiu de Sió  
----------------------------------
 Les instal·lacions de la 
Sentiu de Sió compten amb 
una àmplia zona de gespa, i 
amb dos vasos de bany, un 
rectangular  amb fossa per 
a grans i una altra irregular 
per a petits. Disposen de 
socorrista i servei de bar. Du-

Piscines municipals Cubells

rant el mes de juliol es faran 
cursets de natació i aquagym 
els dilluns i els dimecres. Les 
piscines romandran obertes 
del 20 de juny a l’11 de se-
tembre, els dies laborals de 
12:00h a 20:00h, dissabtes, 
diumenges i festius estaran 
obertes fins a les 21:00h. 
Les entrades i abonaments 
es poden adquirir al mateix 
recinte o bé a l’Ajuntament. 

El preu d’entrada general 
és de 3 euros per majors 
de 5 anys. Els abonaments 
són 35 euros als majors de 5 
anys i 25 euros per a famílies 
nombroses amb fills de 5 a 18 
anys. L’abonament a majors 
de 65 anys és de 25 euros. 
La  Sentiu també té el carnet 
interpiscines vàlid per altres 
pobles de la comarca per 40 
euros. Les gestants del se-
tembre del 2013 al setembre 
de 2014 tenen l’abonament 
gratuït.

Santa Linya  
-----------------------------------
Les instal·lacions de la pis-
cina de Santa Linya ens ofe-
reixen la piscina i també una 
zona de gespa. El període 
d’obertura és del 21 de juny a 
l’11 de setembre. Els horaris 
de la piscina  són de 12 a 20 h 
de dilluns a diumenge. Servei 
de vigilant i bar. Preu de l’abo-
nament 35 e i l’entrada 3 e.Piscines municipals La Sentiu

Vilanova de la Sal
----------------------------------------------------------------
A Vilanova de la Sal, hi ha una piscina de sal, envol-
tada per una zona de gespa. L’obertura de la piscina 
serà del 21 de juny fins a l’11 de setembre, i l’horari és 
de 12 a 20 h. Tenen servei de bar i vigilància. El preu 
de l’entrada és de 3 e per persona i l’abonament de 
temporada costa 35 e.

Tartareu
----------------------------------------------------------------
Tartareu estrena aquest any piscina municipal. La 
seva piscina també és de sal i té una zona de gespa. 
La temporada s’inaugurarà el 21 de juny i es tancarà 
a l’11 de setembre. L’horari de la piscina és de 12 a 
20 h. Amb servei de vigilant i bar. El preu de l’entrada 
general és de 3 e i l’abonament de temporada 35 e.
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Camarasa acull un festival de Dansa 
Moderna amb alumnes d’Irene Rosell

 El passat 30 de maig 
l’Esplai de la Gent Gran de 
Vallfogona conjuntament 
amb la Llar d’Infants, 
organitzà la 2a trobada 
de padrins i padrines i 
nens i nenes, al Centre de 
l’Esplai  per ensenyar-los 
els jocs d’abans, contar 

contes, jocs de falda, 
danses amb rotllana....
 Ta m b é  e l s  c o m -
ponents de la junta 
de la Gent Gran, ban 
escenificar el conte de 
«La Rateta». Per acabar, 
un esmorzar per a tots a 
base de fruita i galetes.

II Trobada de gent gran i
menuts a Vallfogona

Trobada padrins/es i nens /es

Festival de Dansa a Camarasa

 El passat 24 de maig es 
va celebrar a la Sala d’Actes 
de Camarasa el Festival de 
Dansa Moderna, de la mà 
de la professora Irene Ro-
sell. Les alumnes de Dansa 
Moderna del Club Espor-
tiu Vedruna i els diferents 
grups de Dansa Infantil i 
Adults de Camarasa i de la 
població de Butsènit d’Ur-
gell, es van reunir damunt 
l’escenari per fer una mos-
tra de dansa representant 
amb el ball «Etapes d’una 
vida».
 Aquesta mostra  va 
acollir més de tres-centes 
persones, entre familiars i 
amics de les participants, 
que van gaudir d’una gran 
actuació de les ballarines 
que, tot just, s’han iniciat 
en els darrers mesos a la 
dansa.

Hi van participar les alumnes del Club Esportiu
Vedruna i els grups de Dansa infantil i Adults de
Camarasa i de Butsènit d’Urgell
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Nova senyalització de l’itinerari que va 
de Les Avellanes a Vilanova de la Sal

 El diumenge 1 de juny es 
va inaugurar la senyalització 
de l’itinerari que va des 
de Les Avellanes  cap a 
Vilanova de la Sal passant 
pel camí de les mosqueres 
fins a l’Ermita de Sant 
Miquel i Sant Cap i que té 
continuïtat cap a Gerb.
 És la tercera actuació al 
municipi de Les Avellanes i 
Santa Linya, que ha servit 
per senyalitzar rutes i 
camins gracies als ajuts 
del Departament de Medi 
Ambient, per actuacions en 
espais naturals.
 L’excursió va comptar 
a m b  u n a  v i n t e n a  d e 
caminadors i caminadores.Alguns dels caminadors de l’excursió

Itinerari que passa pel camí de les Mosqueres fins a 
l’ermita de Sant Miquel i Sant Cap

 P e r  s e g o n  a n y 
consecut iu ,  A lgerr i 
organitzarà la Fira del 
Cereal i l’Artesania, un 
magnífic aparador on 
s’hi exposa tradició, 
modernitat, qualitat i 
sostenibilitat. Vet aquí 
doncs, el 19 i 20 de juliol 
Algerri es converteix en 
el punt de trobada on els 
interessats en conèixer 
la tècnica tradicional 
de la sega i el batre, 
descobrir productes de 
proximitat i de qualitat, 
i aprendre novetats en 
les diverses xerrades 
col·loqui organitzades, 
ho trobaran en un marc 
immillorable. Tant és així 

Algerri es prepara per
celebrar la seva segona “Fira 
del cereal i l’artesania”

Fira del cereal d’Algerri

La Fira es celebrarà 
el cap de setmana del 
19 i 20 de juliol amb 
moltes activitats
comercials i lúdiques

que el poble es transforma 
en recinte firal, i carrers i 
places es preparen per 
fer confortable la seva 
visita.  Per això, tant 
des de l ’Ajuntament 
d’Algerri i la Comissió 
de la Fira del Cereal i 
l’Artesania d’Algerri, com 
els habitants d’Algerri, 
s’han abocat en invertir 
esforços per engalanar 
el poble i dotar els espais 
amb activitats d’ombra. 
 La Fira presenta un 
programa equilibrat i 
atractiu. Destaquem el 
bateig dels capgrossos 
d’Algerri amenitzat amb 
la música de la Rondalla 
d’Algerri; inauguració 
del recinte firal; sopar de 
proximitat; 1a Trobada 
de Puntaires d’Algerri; 
Sega i batre; exposició de 
Patchwork; i cloenda amb 
la conferència de Josep 
Pàmies. El programa 
complert a la pàgina web 
www.algerri.com

El convent de les Avellanes acull les 
Jornades sobre història de l’Església
 L e s  J o r n a d e s 
internacionals sobre història 
de l’Església i la religiositat 
que se celebren cada any al 
Monestir de les Avellanes 
arriben a la cinquena edició. 
Tindran lloc els dies 30 de 
juny i 1 de juliol i enguany 
estudiaran la convivència 
religiosa entre jueus, cristians 
i musulmans.  
 Amb el títol «Mons 
religiosos a l’edat mitjana: 
jueus, cristians, musulmans», 
la trobada científica tractarà 
un ampli ventall de temes 
al voltant de la coexistència 
entre aquestes cultures 
religioses a l’època medieval. 
A l g u n s  d e l s  m à x i m s 

Jornades de l’any passat

especialistes en la matèria 
explicaran com convivien en 
la vida social, política i cultural 
de l’època les tres grans 

religions monoteistes. Es 
clourà amb una taula rodona 
que analitzarà la convivència 
religiosa a la Catalunya actual.
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 E l  M u s e u  d e  l a 
Noguera  acul l  f ins 
el proper 6 de juliol 
l’exposició ‘Catalunya en 
peu. 80 anys de Parlament’, 
produïda pel Parlament 
de Catalunya per tal de 
difondre la història i la 
tasca d’aquesta institució.
 Tot i la curta vida 
d ’aquest  es tament , 
aquesta mostra recorda 
els orígens medievals del
p a r l a m e n t a r i s m e 
català. Originàriament, 
amb la cort comtal i les 
assemblees de guerra i 

La història del Parlament, al 
Museu de la Noguera fins el 
proper 6 de juliol

Inauguració de l’exposició

L’exposició itinerant 
ens mostra totes les 
etapes del Parlament 
des de l’Edat Mitja 
fins a l’actualitat

El 20 de juny es celebra a Balaguer una 
nova edició de la “Nit de Llegendes”

 Aquest divendres 20 de 
juny arriba una nova edició 
de La Nit de Llegendes amb 
sortida, a les 21,30 hores de 
la porta del Castell Formós.
 O r g a n i t z a t  p e r  l a  
Biblioteca Margarida de 
Montferrat, Escola Municipal 
de Música i Museu de la 
Noguera, és una visita 
guiada nocturna per l’antiga 
ciutat de Balaguer durant la 
qual es narraran les histories 
guardonades en els premis 
«Ziryab 2013» de narrativa  
breu. Els alumnes de l’Escola 
Municipal de Música de 
Balaguer interpretaran les 
composicions premiades 
també en aquest certamen.Nit de Llegendes

El Santuari del Sant Crist acollirà els 
actes del Dia Universal de la Sardana
 El diumenge 22 de juny, 
el Santuari del Sant Crist 
acollirà una nova edició del 
Dia Universal de la Sardana.
 Els actes començaran 
a les 10 del matí amb una 
Missa, on membres de les 
colles balaguerines faran 
les lectures, pregàries i di-
ferents ofrenes d’objectes 
relacionats amb el món de la 
sardana. A les 11 es celebrarà 
l’esmorzar de germanor i una 
ballada de sardanes amb la 
Cobla Lo Castell.

Es llegiran i s’interpretaran les llegendes i peces 
musicals guanyadores dels premis Ziryab 2013

Dia Universal de la Sardana

pau i, a partir del segle XIII, 
amb les Corts Generals de 
Catalunya, institució que va 
ser abolida amb els Decrets 
de Nova Planta (1714).
 Una t radic ió  que 
es recupera amb la 
proclamació de la IIa 
República i la recuperació 
d e  l e s  i n s t i t u c i o n s 
pròpies: la Generalitat i el 
Parlament. La Guerra Civil 
va interrompre l’activitat 
parlamentària, tot i que es 
va mantenir simbòlicament 
a l’exili amb el nomenament 
d’un president. Finalment, 
l’exposició fa un balanç de 
l’evolució del Parlament 
des del restabliment de 
les institucions catalanes 
després de la mort de 
Franco fins els nostres dies. 
El diputat Antoni Balasch 
va assistir a l’acte inaugural 
de l’exposició.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Som al 2008. En Mar-
cus Goldman no acon-
segueix escriure la seva 
segona novel·la. Però en 
plena crisi d’inspiració li 
arriba la notícia: el seu 
amic i antic professor a 
la universitat, l’escriptor 
de culte Harry Quebert, 
és acusat d’haver assas-
sinat, fa molt de temps, 
una noia de 15 anys amb 
qui va mantenir en se-
cret una relació amorosa 
quan ell en tenia 34. Mal-
grat els anònims amena-
çadors que rep, en Mar-
cus decideix investigar el 
cas fins al final.
 Què va passar aquell 
estiu de 1975 a Nou 
Hampshire? Qui va ma-
tar la Nola Kellergan? 
Descobrir-ho pot salvar 
la vida al seu amic Harry 
Quebert, i per a ell pot 
representar l’oportunitat 
d’escriure el llibre d’èxit 
que li reclamen i que no 
pot acabar.

Dos taüts negres i dos de 
blancs
Autor: Pep Coll
Gènere: Novel·la

 La matança d’una 
família de masovers 
a Carreu l ’any 1943 
va commocionar les 
masies i els pobles veïns 
d’aquest racó del Pallars 
Jussà.
 L a  n o t í c i a  d e 
l’assassinat múltiple 
no va arribar gaire més 
l luny.  En una època 
en què calia donar la 
imatge que la nueva 
España era un paradís 
de pau, la censura va fer 
callar la premsa. Setanta 
anys després, Pep Coll 
investiga els secrets 
d’aquest fet esfereïdor 
que va marcar la seva 
infantesa a Pessonada. A 
partir del relat biogràfic 
dels personatges reals 
que van intervenir en els 
fets, l’autor ens ofereix 
una novel·la rotunda i 
absorbent.
 Considerada l’obra 
m é s  p e r s o n a l  d e 
l’escriptor Pep Coll.

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

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

La veritat sobre el cas 
Harry Quebert
Autor: Joël Dicker
Gènere: Novel·la

 Juan  Hormiga ,  a 
diferència de la resta de 
formigues, no és gaire 
treballador, si més no, 
no treballa de la mateixa 
manera. Juan Hormiga 
és un fantàstic narrador. 
Especialment explica amb 
un realisme espectacular 
les peripècies que va viure 
el seu avi, que havia estat 
una formiga aventurera.
 Però un dia decideix 
q u e  e l l  t a m b é  e s 
convertirà en una formiga 
aventurera i segueix el 
camí traçat pel seu avi. 
Però el dia que hauria 
d’haver creuat el riu, 
segons l’itinerari del seu 
avi, cau un aiguat. I totes 
les formigues el donen 
per mort, haurà pogut 
sobreviure?. Història que 
ajuda a acceptar cadascú 
com és i a veure’n els 
seus avantatges i que 
també recorda el valor 
de la paraula i la narració 
oral.

Juan Hormiga
Autor: Gustavo Roldán
Gènere: Infantil a partir 
de 7 anys

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

Indesinenter
Aures emergents, 
trametien calma des del cel del pla, 
al verd primaveral d’un migdia bru.
Llarga taula ferma de noguer, de roure,
de pi negre, faig o freixe, 
no ho sé,
revestida amb estovalles de gran festa,
disposava l’ànim, ho feia tot més proper. 
Taula de franqueses, de rialles, de floretes, 
de mil maneres de ser, entranyables totes elles, 
dibuixaven amb el port, un dolç moment intens,
un pretèrit del tot net, la vida fent el futur.
Plena de viandes, de paraules, de vins fins...
hi havia a més a més, beneint l’àpat,
uns ulls clars, discrets, encesos,
atents a amigues i amics.
Hi havia aniversaris, i un comiat 
curull d’obsequis, amb segell de lleialtat. 
Un cant de gratitud que desmentia l’oblit
i l’empremta dels ahirs feta al foc de la bondat,
aplegant pensaments savis 
d’amfitrions i convidats.
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 El  pantà de Sant 
L l o r e n ç  v a  a c o l l i r 
dissabte  7 de juny la 5a 
prova del programa 2020 
de piragüisme.
 L a  p r o v a  f o u 
o r g a n i t z a d a  p e r 
l’Associació Piragüista 
Balaguer  i  comptà 
amb la participació de 
155 palistes d’arreu 
de Catalunya: Sicoris, 
Club Nàutic i CK La 
Mitjana de Lleida, Xino-
Xano de Deltebre, CP 

Bon paper dels palistes
balaguerins a la prova de 
piragüisme de Sant Llorenç

Piragüistes balaguerins

PIRAGÜISME>>
L’Associació
Piragüista Balaguer va 
consolidar el 3r lloc 
de la classificació

El sènior femení del C.B. Balaguer 
ascendeix a Primera Catalana

 El passat cap de setmana 
el sènior femení A del Club 
Bàsquet Balaguer aconseguia 
l’ascens a 1a catalana després 
de dos partits molt durs contra 
el Manyanet Reus A.
 El dissabte Les Roquetes 
CB Balaguer visitava la 
pista del Reus.  A l’acabar 
el partit i tot i la derrota de 
7 punts l’equip confiava que 
el diumenge en el partit de 
tornada i amb el factor pista 
a favor es podia remuntar el 
desavantatge. I aixi va ser, 
les noies de Sergi Llurba es 
van centrar i van aconseguir 
vèncer per 62-51 superant 
d’aquesta manera l’últim 
obstacle.Equip sènior femení del CB Balaguer

300 esportistes i 40 partits a les 24 
Hores de Bàsquet Ciutat de Balaguer

BÀSQUET>> Les balaguerines assoleixen l’ascens
després de vèncer al Manyanet Reus A

24 Hores de Bàsquet

Castelldefels, CP Costa 
Daurada de Tarragona, 
C N  B a n y o l e s  i  A P 
Balaguer.
 L a  p a r t i c i p a c i ó 
balaguerina en categoria 
benjamí rat l là  a  un 
altíssim nivell amb el 
2n lloc d’Adrià Farré i el 
4t de l’Albert Marcelino. 
J o a n  D o m i n g o  f o u 
14è en una prova molt 
d isputada.  En alev í 
masculí Roger Barbosa 
i Fran Rosell foren 14è i 
15è, i Fàtima Moutarabi 
fregà el podi amb una 5a 
posició. 
 En la classificació per 
equips, l’AP Balaguer 
fou 3a i consolida la 3a 
plaça en la classificació 
per equips del programa 
2020.

BÀSQUET>> Durant el cap 
de setmana del 6 i 7 de juny, 
el pavelló poliesportiu de 
Balaguer va acollir la 46ena 
edició de les 24 Hores de 
Bàsquet, organitzades pel 
Club Bàsquet Balaguer.
 Els partits van començar 
a les 9 del matí del dissabte, 
amb la participació dels més 
petits, i van concloure el diu-
menge a la 1 del migdia, amb 
la disputa de la final sènior 
masculina. 40 partits i 300 
esportistes hi van participar.
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 U n  e q u i p  d e  1 4 
persones de la revista 
italiana Motociclismo 
van fer parada a Santa 
Maria de Balaguer en el 
transcurs del seu viatge 
per les comarques de 
Lleida, organitzat pel 
Patronat de Turisme de 
la Diputació per difondre 
les rutes amb moto. La 
visita pretén donar a 
conèixer l’oferta turística 
del Pirineu i les Terres de 
Lleida als afeccionats de 
la moto, tant en l’àmbit 

La Revista Motociclismo visita 
Balaguer dins d’una ruta per 
les Terres de Lleida

Periodistes i col·laboradors de la revista

Publicaran un
reportatge de 12 
pàgines i editaran un 
video de la seva visita 
a Ponent

El Pavelló Poliesportiu va acollir la
Jornada de Futbol Sala Base

 Organitzada pel Club 
Futbol Sala Balaguer, el 
passat cap de setmana es 
va disputar la jornada de 
Futbol Sala Base, en la que 
van competir equips des de 
prebenjamins fins a cadets, 
tant en categoria masculina 
com femenina.
 En categoria infantil 
masculina, el guanyador va 
ser l’IES Ciutat de Balaguer C, 
que va imposar-se a la final, 
a l’Escola Pia. En categoria 
cadet  femení ,  l ’equip 
guanyador va ser Vedruna, 
davant el Ciutat de Balaguer 
i en categoria masculina, 
Vedruna es va imposar al 
Ciutat de Balaguer B.Equip Vedruna cadet masculí

Dinar de l’Escola del C.F. Balaguer 
com a cloenda de la temporada
FUTBOL>> El  C.  F. 
Balaguer Escola va celebrar 
el diumenge 1 de juny la 
jornada de cloenda de la 
temporada amb l’assistència 
d’unes 200 persones. 
 L’acte principal va ser 
un dinar de germanor. 
Durant el dia es van realitzar 
diverses activitats. Es van 
jugar partits de futbol 7 de 
pares/mares contra fills, 
gimcanes de punteria pels 
nens, concurs de botifarra i 
bingo.

FUTBOL SALA>> Els cadets del Vedruna, tant
masculí com femení, van imposar-se en les finals

Cloenda del C.F. Balaguer Escola

estatal com internacional.
 E l  g r u p ,  i n t e g r a t 
p e r  p e r i o d i s t e s  i 
col·laboradors de la 
revista que viatgen en 
moto, va ser rebut per 
l’alcalde, Josep Maria 
Roigé, i, posteriorment, 
va fer una visita a l’interior 
de l’església i un tast de 
coca amb samfaina de 
Balaguer per recuperar 
forces abans de continuar 
el seu viatge.
 La revista, líder del 
sector a Itàlia, té una tirada 
de 180.000 exemplars i 
820.000 lectors. El resultat 
de la visita es plasmarà 
en un reportatge de 12 
pàgines i un vídeo turístic 
de la destinació, que 
també es projectarà a 
l’EICMA, el saló de la moto 
més important a Itàlia.
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Arriba una nova edició de la solidària 
Cursa del Foc, per recaptar aliments

 Solidaritat i esport es 
donaran, a Balaguer, un cop 
més la mà amb motiu de la 
segona edició de la Cursa 
del Foc, una prova atlètica 
nocturna i urbana que se 
celebrarà aquest dissabte 21 
de juny a partir de les 22.15 
hores. La inscripció serà 
gratuïta per als participants 
que aportin aliments.
 L ’ o b j e c t i u  d e 
l’organització, l’Ajuntament 
de Balaguer i  el  Club 
Maratonians del Segre, és 
que la cursa sigui el màxim 
de participativa, oberta 
a partir de 5 anys i s’han 
dissenyat dos circuits: de 4 
i 8 kilòmetres.Cursa del Foc

Les piscines del Secà acolliran una nova 
edició de la Nit de l’Esport, el 20 de juny
 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer celebra, coincidint 
amb la finalització de la 
temporada esportiva dels 
clubs i entitats esportives 
de la ciutat,  la nit  de 
l’esport. La celebració vol 
obsequiar i commemorar 
la bona trajectòria dels 
clubs municipals, tenint en 
compte que cada un d’ells 
i de forma individualitzada 
conviden a rebre el premi al 
millor esportista o equip que 
millors resultats esportius 
han obtingut.

Els participants poden aportar aliments com a
inscripció i participar en un dels dos circuits

Nit de l’Esport

 El passat dissabte 
d i a  7  d e  j u n y,  e l s 
integrants de la plantilla 
del  CF Bel lca i renc, 
entrenadors  i  junta 
directiva van celebrar 
el  sopar de f inal de 
temporada.
 En el decurs del sopar, 

es va acomiadar el que 
ha estat l’entrenador de 
l’equip durant les tres 
darreres temporades, 
Antonio Tenorio, a qui 
el club li va agrair la 
gran dedicació que ha 
ofert a l’entitat esportiva 
durant aquests anys.

El C.F. Bellcairenc celebra el 
sopar de final de temporada

Foto d’equip del C.F. Bellcairenc
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 El CEN Balaguer va 
aconseguir 11 podis el 
Trofeu de Sant Isidre dis-
putat el passat dissabte   
dia 31 de maig  organitzat 
pel CN Cervera, amb la 
participació de més de 
500 nedadors de 12 clubs 
de Catalunya.
 Cal  destacar  e ls 
11 podis aconseguits 
pels nedadors del CEN 
Balaguer, medalla d’or 
per l’Arnau Pifarré en els 
50 metres braça i en els 
50 metres papallona amb 
rècord de la competició 

inclòs, també medalla 
d’or pel relleu de 4x50 
metres  femení  amb 
l’Aurembiaix Pifarré, la 
Sara Puigarnau, l’Aina 
Torrubiano i l’Alexandra 
Papell.
 Medalles d’argent 
per la Sara Puigarnau 
en els 100 metres braça 
i 100 metres papallona, 
i en Nil Profitós en les 
e l iminatòr ies  de  50 
metres estils.
 F i n a l m e n t  l e s 
medalles de bronze per 
la Jasmina Però en els 
50 metres papallona, 
l’Alexandra Papell en 
els 50 metres papallona 
i 50 metres braça, la 
Ramatoulaye Balde en 
els 100 metres braça i 
finalment en Nil Profitós 
amb el premi absolut del 
trofeu de 25 euros.

11 podis pel CEN Balaguer 
al Trofeu Sant Isidre de 
natació a Cervera

Els nedadors
balaguerins van
aconseguir tres
medalles d’or, tres de 
plata i 5 de bronze

Arriba la 9a edició del Tecni Camp dels 
Pirineus del 24 al 30 de juny a Rialp
 La quarantena de nens i 
nenes de Balaguer que par-
ticipen al TecniCamp dels 
Pirineus estaran a la loca-
litat pallaresa de Rialp,  del 
24 al 30 de juny, practicant 
futbol, futbol sala i bàsquet, 
a més d’altres activitats 
i esports d’aventura com 
hípica, senderisme, quads 
i natació.
 Dirigit per Juanjo Te-
norio, el Campus arriba a 
la seva novena edició amb 
una fidel participació dels 
escolars balaguerins. Tecni Camp dels Pirineus

12 nedadors balaguerins han participat 
al Campionat de Catalunya benjamí

 Fins a 12 nedadors/es del 
CEN Balaguer van disputar 
el Campionat de Catalunya 
Benjamí de Natació, amb la 
participació de més de 600 
nedadors d’uns 75 clubs de 
Catalunya.
 La nedadora Alexandra 
Papell va aconseguir un 
diploma de 5a posició  en la 
prova de 200 estils i la Berta 
Benseny un diploma de 6a 
classificada en la Q64.
 Destaquem també els 
grans resultats dels altres 
nedadors com la 20a posició 
de l’Aina Duran o la 21a 
posició de l’Angel López en 
els 200 estils i la 21a d’en Marc 
Suñé en els 400 lliures.

Alexandra Papell i Berta Benseny han aconseguir dos 
diplomes en 200 estils i la Q64 respectivament

Nedadors del CEN Balaguer a Cervera
Nedadors benjamins
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Societat i solidaritat
Francesc Cucurull i Torra
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Això és el que està pas-
sant en el món econòmic, 
dimissions polítiques i di-
missions religioses satàri-
ques, havent-hi risc i perill, 
no sabent el que pot passar 
en el futur, no tan sols amb 
la nostra vida, i amb la dels 
nostres fills i néts. On és la 
societat? Tot el món es tro-
ba en estat de crisi, no tan 
sols està fora, sinó en cada 
un de nosaltres.
 Hem tingut líders, sent 
completament inútils per 
que tenen les seves teo-
ries, fent el que volen, ha-
vent-hi milers de persones 
seguint-los per tot el món, 
tenint riqueses fabuloses 
en totes les institucions 
fins i tot les eclesiàstiques, 
vivint pel poder i el diner. El 

món globalitzat, aquí està 
el problema, res és el que 
sembla al que pretén sem-
blar.
 Aviat ens demanaran 
els nostres vots, fent creu-
re que tenen la solució del 
problema, sent ells els que 
tenen els problemes. Hem 
de ser realistes, sense 
oblidar a la gent que està 
donant la veu al carrer per 
defensar els seus drets i 
especialment en contra 
dels desnonaments i els 
més joves que han d’anar a 
l’estranger.
 En teoria el ciutadà té 
la força de la democràcia, 
sense saber com reaccio-
nar, estem en una situació 
que no es pot tolerar que 
ens enganyin per tots cos-

tats, fent-nos creure que el 
que fan és per salvar-nos 
del rescat, pensant que el 
que haurien de fer és no 
retallar-nos sinó ajustar-se 
en quan a ells ens referim, 
controlar els paradisos fis-
cals, fent justícia i defen-
sant la sanitat per a tots, no 
val a tenir desficis contra 
els convalescents, doncs 
és una necessitat primor-
dial, doncs si ho defensem 
vindrà a deteriorar-se.
 Aquesta democràcia 
està en perill, perquè hi ha 
por, aquesta situació pot 
acabar en violència, ja que 
ens tenen a tots acovardits.
 En conseqüència cla-
ra, hem viscut anys sense 
distingir el pobre del ric, a 
la mida de la capacitat de 
millorar ara veiem que es-
tem retrocedint, i ben aviat 
hi haurà pobres i rics.
 En aquest país vindrà 
una decadència de pobres 
absoluts, falta de respec-

te a éssers humans amb 
mentides polítiques, i el 
descens total de qualse-
vol profunda indagació. A 
l’any 1995 hi havia equilibri 
en seguretat i llibertat, que 
ara s’està perdent. Estan 
d’acord els mandataris que 
ho feren malament, i tot i 
així els votem, havent-hi 
casos de fraus i corrupció. 
Han aconseguit capital per 
recolzar al sistema banca-
ri, sent més positiu distri-
buir-lo als més necessitats. 
“No podem estar orgullo-
sos d’un país que no pot 
estar més arruïnat i des-
prestigiat, en crisi infantil 
i amb la droga”, essent la 
xacra que impedeix l’evolu-
ció i el progrés de la socie-
tat.
 Tan sols es pot con-
fiar en la voluntat d’un 
mateix, esperant que els 
altres ho tinguin en comp-
te, posant-nos al lloc dels 
desocupats. Si el sistema 

no canvia tenen risc de 
quedar marginats per la 
societat, convertint-se en 
víctimes exclusives de lo 
social. “No és solidaritat”.
 No hem d’oblidar els 
aforats que tenen causes 
pendents amb la justícia, 
ja que estan protegits, i no 
busquen aclarir la veritat 
dels fets, sols busquen les 
formes de poder evadir-les. 
Si falta de justícia, ens per-
judica a tots els ciutadans.
 Hem de fer molts can-
vis, gent jove amb idees 
innovadores amb meca-
nisme i control d’afiliats i 
governants, sobretot ho-
nestedat i vocació lliures, 
respectant la voluntat del 
poble, sols així ens podem 
salvar i tenir confiança! 
No podem estar amb els 
braços plegats, i tots hem 
d’aportar el nostre gra de 
sorra.

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

Un parer
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aquesta quinzena, jo 
crec, ve marcada per l’ab-
dicació del rei Juan Carlos. 
Els que hem envellit amb 
ell, i vam fer el nostre pas 
de criatures a homes ca-
sats i afillats amb el Cau-
dillo, amb tot un món de 
diferències per fer-se notar, 
podem dir que hem tingut 
molta sort. Els dos, ens 
han proporcionat amb la 
seva presència la garantia 
de la pau. Sí. De diferent 
manera, però vindran dies, 
encara avui llunyans que 
judicaran els moments his-
tòrics ben diferents que un  
i l’altre van haver d’afron-

tar, per cert, amb èxit.
 Pels que en aquell 
temps del General Franco 
no teníem cap classe de 
neguit polític, ans al con-
trari trobar una feina, anar 
de casori i formar una fa-
mília era tot  l’ambicionat, 
vam viure amb tranquil-
litat la felicitat que es dona-
va aleshores durant trenta 
sis anys de la nostra vida. 
Certament potser era molt 
simple i xurrutera, però és 
el que hi havia. Arribarà un 
dia que l’estudi de l’eco-
nomia d’aquell temps la 
justificarà i la revalorarà. 
La senzillesa, el respecte a 

normes i costums, i l’auto-
ritat indiscutible, donaven 
al·licient i emoció a qualse-
vol “aventureta” que avui 
amb els nous “valors” no 
val la pena ni de parlar-ne.
 Un dels llibres que més 
m’ha agradat, em sembla 
haver-ho dit ja, és un d’Ste-
fan Zweig titulat “El Món 
d’ahir”. Parla del món que 
ell va viure, abans de les 
dos Gran Guerres. La darre-
ra li va costar la vida, doncs 
davant de l’enfonsament 
dels valors en que ell creia, 
va preferir fugir amb el suï-
cidi.
 Nosaltres amb una 
passió més tranquil·la, no 
deixem de comprendre 
que n’ha estat d’important 
tot el que ha pogut passar 
en el regnat del ja abdicat 
rei Juan Carlos. Ell i els 

seus consellers van veure 
que un Estat no pot viure 
de veritats teòriques, sinó 
de polítiques que s’han de 
buscar i que han de ser po-
sitives pel ciutadà. I més 
amb una societat cada dia 
més vulnerable al sectaris-
me més fastigós. És veritat 
que el seu paper és de reg-
nar i no governar, però estic 
segur que els seus suggeri-
ments han pesat i molt en 
més d’una ocasió, desco-
nec com perquè no tinc ca-
pacitat d’explicar-ho. Però 
“l’alta diplomàcia és la que 
fa ús d’una regla torta per 
aconseguir una recta”, això 
ho deia Cavour.
 És cert que ha fet algu-
na borbonada, i què? Els 
nostres polítics n’han fet 
cinquanta i mai han dema-
nat perdó, i moltes han tin-

gut una gran incidència en 
les nostres vides. M’atreu 
la seva senzillesa, la seva 
bonhomia, i no tinc present  
la parentela amb el Felipe 
V. Jo li vull agrair la pau 
que hem fruit en aquest 
període del seu regnat. I si 
el seu cap li demana des-
cans, ben fet que fa de dir 
prou, tots sabem que quan 
el cap fa mal tot el cos se’n 
sent. Quan tots ens torna-
rem silenci, de segur, vin-
dran els reconeixements 
pel paper que ha fet. No 
no vull esperar tant, no sóc 
monàrquic, però amb la 
classe de “genteta” política 
que veiem i tenim, n’hi ha 
per tremolar pensant en la 
Presidència d’una Repúbli-
ca Espanyola o Catalana.

------------------------------------------
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 El proper dilluns dia 
23 de juny, Balaguer 
celebrarà la Revetlla de 
Sant Joan, amb actes 
per a petits i grans, que 
començaran a les 7 de 
la tarda, amb animació 
amb el grup Campi qui 
pugui i la seva Disco 
Pinky per a petits i grans 
amb bany d’escuma, a 
la plaça del Mercadal. 
Un dj, una animadora, 
globus, confeti... i la 
màxima diversió.
 A partir de les 11 
de la nit, començarà el 
Correfocs amb el grup 
d e  d i a b l e s  B è s t i e s 
Feréstegues de Balaguer, 
per diferents carrers del 
Centre Històric. Sortiran 
del Portal del Gel,  i 
recorreran els carrers 
Botera, Sant Pere, Franc, 

Plaça del Pou, Cadena, 
Santa Anna, Botera i 
acabaran a la Plaça del 
Mercadal. Tot seguit, el 
Ball de Bastons del Casal 
Pere III acompanyats 
pels diables i el grup 
de percussió Bandelpal, 
portaran la Flama del 
Canigó des del Mercadal 
fins al carrer Noguera 
Pallaresa on llegirà el 
manifest i farà l’encesa 
de la foguera. La revetlla 
estarà amenitzada pel 
grup de versions Munt 
Band.

Els Diables de Balaguer
tornaran a protagonitzar la 
Revetlla de Sant Joan

Diables de Balaguer

El grup Campi qui 
pugui i la seva disco 
Pinki amenitzaran 
l’activitat infantil del 
dia 23 a la tarda

La Transsegre celebra els 30 anys amb un 
sopar popular  i un concert amb Rehenes

 El passat divendres 13 
de juny, l’Admirals Cup 
Lights va organitzar el sopar 
de commemoració dels 
30 anys de la Transsegre, 
a l’Avinguda dels Països 
Catalans.
 Desenes de balaguerins 
van aplegar-se al sopar 
popular  que  va  es tar 
seguit d’un concert del 
grup Rehenes i l’actuació 
del  DJ Quelo que van 
amenitzar  la  vet l lada, 
prèvia a la Transsegre 
2014 que es celebrarà els 
propers 11, 12 i 13 de juliol, 
amb la presència de 275 
embarcacions durant tot el 
cap de setmana.Actuació del grup Rehenes

El carrer d’Avall de Balaguer acull 
música en directe cada dissabte

Rehenes van portar el seu rock més fresc al sopar-
festa commemoratiu dels 30 anys de Transsegre

Presentació del cicle

 De la mà de l’Associ-De la mà de l’Associ-
ació d’Amics de l’Acordió 
de Balaguer (Acordionik), 
organitzen el tercer cicle 
de Música al carrer d’Avall, 
una iniciativa que vol incen-
tivar l’activitat comercial 
d’aquest carrer, ubicat en ple 
centre històric de la ciutat, a 
la vegada que és una plata-
forma pels músics novells. 
  Cada dissabte, de 6 a 
8 de la tarda, actuarà una 
formació o músic als porxos 
del carrer d’Avall.
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 L’alumna Judit Llobe-
ra, de segon de batxillerat 
de l’Escola Vedruna Bala-
guer, ha guanyat un dels 
premis Baldiri Reixac, dins 
la modalitat de treballs de 
recerca.  
 La Judit, amb el seu 
treball, emmarcat dins 
l’àmbit de les Ciències 
Socials i Jurídiques, i titulat 
«Km 0 ni un pas més»,  s’ha 
basat  amb l’experiència 
d’una empresa familiar 
per realitzar un pla de 
màrqueting que va  dirigit 

a la comercialització 
de diferents varietats 
de fruita dolça, sota la 
certificació d’un producte 
de proximitat. En ell, 
aprofitant la producció 
familiar, ha desenvolupat 
una línia de melmelades 
i conserves artesanals. 
Per tant, és una iniciativa 
que aposta pels productes 
de la nostra terra i amb  
altres valors afegits, com 
ser respectuosos amb el 
medi ambient i també amb 
l’economia local.
 En les XXXVI edicions 
d’aquest premi Baldiri 
Reixac, molts han estat 
els alumnes de l’escola  
Vedruna que han obtingut 
aquest premi, així com 
també el mateix centre que 
ha rebut el reconeixement 
per la seva tasca.

Judit Llobera, del Vedruna, ha  
guanyat el premi Baldiri
Reixac en treballs de recerca

Judit Llobera

El treball és un pla de 
màrqueting dirigit a 
la comercialització de 
diferents varietats de 
fruita dolça

Càtedra d’Estudis Medievals

Salvador Cardús parla de l’evolució del 
catalanisme a la xarrada del Cercle

 Divendres 13 de juny va 
tenir lloc a la sala d’actes 
de l’Ajuntament la quarta 
i darrera 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: la 
crisi institucional a Catalunya. 
El dret a decidir dels catalans» 
va anar a càrrec de Salvador 
Cardús, doctor en Ciències 
Econòmiques i professor de 
Sociologia a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Forma part del Consell 
Assessor de la Transició 
Nacional del Govern de la 
Generalitat.

Un moment de la xarrada de Salvador Cardús

En la darrera de les 4 conferències del cicle
“Catalunya 1714-2014” organitzada pel Cercle

“La formació de la personalitat a l’edat 
mitjana” tema de la Càtedra 2014
 El passat dimarts es va 
presentar la 19a edició de la 
Càtedra d’Estudis Medievals 
del Comtat d’Urgell, que 
es celebrarà a Balaguer els 
propers 2, 3 i 4 de juliol al 
Consell Comarcal. Enguany 
tractarà la “La formació de la 
personalitat a l’edat mitjana”, 
on professors d’universitats  
de l’Estat espanyol i de França, 
aportaran informació sobre 
el procés de formació dels 
infants i els mecanismes per 
deixar enrere la infantesa i 
encaixar en la col·lectivitat. 
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Anuncis breus classificats
TREBALL
---------------------------------
ESTUDIANT de 2n 
de Físiques, s’ofe-
reix per donar classes 
particulars de física i 
matemàtiques durant 
l’estiu (ESO i Batxille-
rat). Raó: 629870691.
---------------------------------
S’OFEREIX realitza-
dor amb equip de 
càmera per vídeos de 
bodes i altres esdeve-
niment. Àmplia expe-
riència en el sector 
audiovisual. Demana 
un pressupost sen-
se compromís. Con-
tacte Dani Arregui, 
686774086 o e-mail: 
daniaso@gmail.com
---------------------------------

PROFESSORA na-
tiva dóna classes 
d’anglès, repassos i 
classes de conversa 
en llengua anglesa. 
Classes particulars 
o grups organitzats. 
Raó: 650422582.
---------------------------------
SE OFRECE chica 
responsable y seria 
para limpiar hogares, 
planchar ropa, lim-
piar escaleras. Con 
buenas referencias. 
Razón: 642428457.
---------------------------------
CLASSES particu-
lars o repàs de llen-
gua anglesa, de pri-
mària i d’ESO. Raó: 
647185846.
---------------------------------

CLASES PARTICU-
LARES de Iniciación 
al análisis técnico 
bursátil como gestio-
nar y analizar activos 
financieros, utilizan-
do el chartismo como 
vehiculo de inversión. 
Razón: 602330478.
---------------------------------

IMMOBLES
---------------------------------
GRAN OPORTU-
NITAT! Venda de 
pisos a Balaguer, 
c/ Dr. Flèming, 42. 
Preu: 18.000 e, 48 m2, 
3 hab. De particular 
a particular. Serveis 
donats d’alta. Telf: 
619804987.
---------------------------------
ES LLOGA pis per 2/o 
3 estudiants a Barce-
lona, zona Sagrada 
Família, prop del me-
tro “2 de maig”. Raó: 
666397687.
---------------------------------
MIAMI PLATJA, es 
lloga apartament, 2 
hab., a 100 m de la 
platja, tercer amb as-
censor, vistes al mar. 
Lloguer 350€/setma-
na juliol i agost, 250€/
setmana juny i setem-
bre. Raó: 675856512 
(Laia).
---------------------------------
O P O R T U N I TAT, 
venda de parcel·les 
aïllades a la millor 
zona de Balaguer, 
al costat del col·legi 
Mont-roig, de 516 m2. 
Raó: 676996765.
---------------------------------

PISO 1a linia de mar 
en Cunit. 3 hab., 2 
baños, terraza, par-
quing, piscina comu-
nitaria. Del 21 de junio 
al 12 de julio (400 e/
semana), setiembre 
(600e 1a quincena y 
500e 2a quincena). 
Telf: 661470848.
---------------------------------
ES LLOGA PIS car-
rer Barcelona, 50, 4 
hab., 1 bany, 2 terras-
ses. Ascensor, mo-
blat i reformat. Raó: 
675497518-973446087.
---------------------------------
CAMBRILS ALQUILO 
apartamento a 30 m. 
de la playa, para 6 per-
sonas, zona tranqui-
la. Razón: 609369537.
---------------------------------
OUTLET DE VENTA 
de pàrquings: Ban-
queta, 43 (4.000 e) i 
al c/ Barcelona, 72 de 
línia (6.000 e) i tancat 
(12.000 e). Telèfon: 
676116396.
---------------------------------
SALOU ALQUILO 
apartamento para 4 
personas, con pisci-
na, en el centro, a 10’ 
de la playa. Razón: 
609369537.
---------------------------------
E S  L LO G A  a p a r -
tament a la Pineda 
(Salou), costat platja, 
vistes al mar i Port 
Aventura. Pàrking 
tancat, piscina, a/a, 
rentavaixelles, tots 
els extres. Lloguer per 
setmanes i quinzenes. 
Raó: 639330429.
---------------------------------

VARIS
---------------------------------
COMPRO rellotges 
Rolex, Omega, Car-
tier, Breitling, etc... 
Cuberteries i objectes 
de plata. No impor-
ta l’antiguitat. Pago 
a l  comptat .  Raó: 
628727539.
-----------------------------------
SEÑORA MAYTE, vi-
dencia y tarot. Alta 
magia blanca. Horas a 
convenir. T: 609135472.
---------------------------------
COMPRO: Joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos 
antigues.... Contacteu 
per més informació al 
telèfon: 676803205.
---------------------------------

MOTOR
---------------------------------
VENC SEAT 600, de 
l’any 70, en perfectes 
condicions. ITV en 
regla. Demanar per 
Javier al 630130792.
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
Per anuncis en aques-
ta seeció, us podeu 
adreçar a les nostres 
oficines al c/ Sant 
Lluís, 36-38 altell, per 
telèfon al 973448273 
o bé des de la nostra 
web: revistagroc.com
---------------------------------
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                   disb. i diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius
06.10                         TÀRREGA                                dill. a dissb.
07.10                                 “                                          dill. a dissb.
07.50      “                       dill. a div.
12.00                                   “                                        dill. a dissb.
15.00                                “                                    dill. a dissb. 
19.30     “ dill. a dissb.
07.10      LLEIDA de dill. a div.
07.40 “ diari
07.45 “ de dill. a dissb.
07.48 “ de dill. a dissb.
07.55 “ dimt., dimc. i div.
08.00 “ dill., dij. i div.
09.15 ” de dill. a dissb.
10.45 “ diumenges
10.50 “  de dill. a div.
12.00 “  de dill. a div.
13.10 “  de dill. a div.
13.30 “  de dill. a div.
14.45 “ de dill. a div.
15.15 “ de dill. a div.
15.18 “ de dill. a div.
17.30 “ diari
17.51 “ diari
19.10 “ de dill. a div.
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 “                    diari
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 dilluns a divendres
07.45 de dilluns a divendres
08.45 diari
09.10 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
11.00 de dilluns a dissabte
11.10 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.50  diumenge
13.00  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
16.35 diari
18.30 de dilluns a divendres
19.00 de dilluns a divendres
19.20 diari
20.00 de dilluns a divendres
20.35 de dilluns a divendres

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 19 de juny a les 8 de la tarda del 26 de juny CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 de juny a les 8 de la tarda del 3 de juliol MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 de juliol a les 8 de la tarda del 10 de juliol 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 

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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