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 “En el moment d’es-
criure aquestes línies, no 
sé si el dia del Sant Crist 
podrem expressar la nostra 
opinió en el procés partici-
patiu...”. Així començava 
el darrer article. Al final, 
malgrat les traves, amena-
ces, impediments... hom 
va poder votar. No cal dir 

que la jornada s’ha volgut 
continuar desvirtuant. Si 
a priori era il·legal, un cop 
passat el 9N ha rebut tot 
tipus de desqualificacions. 
Si tan poc valor tenia, per 
què, encara avui, tants es-
carafalls i tanta tensió al 
centre de la península? 
Malgrat que  les dades es 
poden fer jugar com es 
volen, alguna conclusió 
significativa es deu poder 
extreure. Una d’elles, la del 
catedràtic de Dret Consti-

tucional Pérez Royo: “ Els 
dos terços que no van anar 
a votar potser són majoria, 
però avui no existeixen po-
líticament”. També és bo 
recordar que el PP governa  
amb majoria absoluta amb 
un 23,11% del total d’habi-
tants d’Espanya i el SÍ-SÍ 
va obtenir un 24,78% del de 
Catalunya. Per acabar, vol-
dria agrair la tasca duta a 
terme pels milers de volun-
taris. Gràcies a vosaltres, 
hem fet història.

 L’Associació de comerciants Balaguer 2021 presenta 
la nova campanya de Nadal, agafant com a leitmotiv les 
avantatges del comerç de proximitat pels clients.
 En el comerç de proximitat la diferenciació és bàsica, 
però aquesta ha de ser a tots els nivells, no només de 
producte sinó també de servei. 
 Ha de tenir cura del client, fer-li passar una bona estona, 
assessorar-lo... És important que el client trobi  sempre una 
cara disposada a escoltar i a aconsellar quin és el millor 
producte per a les seves necessitats. En l’actualitat el petit 
comerç té un altre repte, a més de les grans superfícies, 
com és el comerç online, on les botigues estan obertes 
les 24 hores. El comerç de proximitat està a peu de carrer 
i compleix una funció, la gent surt a passejar i vol mirar 
aparadors, entrar, tocar i gaudir d’una bona estona... i 
potser quan arribi a casa, entrarà a la  web i comprarà el 
que ha vist a la botiga. Però aquesta experiència és bàsica 
per al consumidor, i han de fer que sigui la millor possible. 
 Aquest és el repte de futur del petit comerç: les nostres 
botigues hauran de ser showrooms i aparadors constants 
dels productes per a aquest consumidor que prefereix 
passejar pels carrers per decidir-se, i no per les grans 
superfícies ni per Internet.
 El comerç de proximitat ha de demostrar professionalitat, 
experiència, coneixement del producte, servei al client. 
Segurament s’haurà de readaptar, però la base del nostre 
comerç és molt bona per al conjunt de la societat que 
tenim, tenim un bon mix aquesta readaptació s’haurà de 
fer sense passar a la liberalització total on tot és vàlid i on 
els més grossos es mengen els petits i tot queda d’un sol 
color.

Comerç de proximitat
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 M é s  d ’ u n  m i l e r 
d’infants de Balaguer van 
participar en la tradicional 
ofrena floral al Sant Crist, 
donant així l’inici a les 
festes en honor del patró 
de la ciutat.
 L a  c o m i t i v a , 
e n c a p ç a l a d a  p e l s 
gegants i una xaranga, 
van sortir de la plaça 
Mercadal en direcció al 
c/Major, la plaça Sant 
Salvador i el carrer del 
Pont, des d’on es van 
enfilar cap al Santuari per 
la pujada dels Misteris. 
Una nena i un nen de 
l’escola La Noguera van 
estar els encarregats 
d’obrir l’ofrena floral, 
acompanyats de l’alcalde, 
Josep Maria Roigé; el 
rector de la Parròquia de 
Balaguer, Joan Pujol, i 
sor Maria Victoria Triviño, 
membre de la comunitat 
d e  l e s  G e r m a n e s 
Clarisses.
 A  b a n d a  d ’ u n a 

Més d’un miler d’escolars 
de Balaguer participaren a 
l’Ofrena Floral al Sant Crist

Ofrena Floral

Representants del 
Club Futbol Balaguer, 
directius, jugadors i 
tècnics també van fer 
l’Ofrena al Sant Crist

representació de totes 
les escoles de la ciutat, 
molts pares i avis aprofiten 
aquesta jornada per 
guarnir de catalanets 
els infants i dur-los a 
adorar la figura del Sant 
Crist. Enguany, ha estat 
una de les ofrenes més 
mult i tudinàries dels 
darrers anys, cosa que 
demostra que la tradició 
està ben viva.
 Després de l’ofrena, a 
l’exterior del santuari, hi 
va haver una ballada de 
gegants i música a càrrec 
de la companyia Xip Xap.
El Club de Futbol Balaguer 
també va fer la seva 
tradicional Ofrena Floral.

Els gegants van ballar el Dia del Sant 
Crist, tot i la pluja i el mal temps

 La pluja no va aconse-
guir deslluir els actes de 
la diada del Sant Crist de 
Balaguer. Tot i que l’aigua 
va estar present en tots 
els actes, a l’hora prevista 
va sortit el seguici des de 
l’Ajuntament, encapçalat 
per les autoritats, els ma-
cers i la Banda Municipal 
de Música de la Vila de 
Falset, que van fer a peu el 
recorregut fins al Santuari.

Ballada de Gegants el Dia del Sant Crist

La pluja va deslluir els 
actes de la festa major 
del dia del Sant Crist, tot 
i que es van poder fer 
tots els actes

 Després de l’eucaristia, 
la comitiva es va dirigir a la 
plaça Mercadal, on, malgrat 
el mal temps, els esperaven 
desenes de balaguerins i 
balaguerines. Per aquest 

motiu, es van mantenir 
els actes previstos com 
la ballada de l’Harpia i 
dels gegants i capgrossos, 
amb la Colla Gegantera de 
Balaguer.

El Concurs de colles sardanistes es va 
fer a l’envelat amb la cobla Selvatana
 El Dia del Sant Crist es va 
fer la 53a edició del Concurs 
Nacional de Colles Sarda-
nistes al pavelló Inpacsa, a 

Homenatge a Pepe Solà

causa de la pluja, amenitzat 
per la cobla de l’Orquestra 
Selvatana. Enguany el trofeu 
ha estat per la Colla Dolç 

Infern de Lleida.
 El concurs també va tenir 
el seu moment emotiu amb 
l’homenatge que la ciutat i la 
colla sardanista Santa Maria 
de les Franqueses va fer al 
seu capdanser Pepe Solà 
per la seva llarga trajectòria 
en el món sardanista. Du-
rant més de seixanta anys el 
Pepe, sardanista de la Colla 
Englantina i membre de 
l’Associació d’Amics de la 
Sardana, va impartir cursets 
i va crear diverses colles, 
com la colla Rosa Blanca, 
Cel Blau, Dansaires de Ba-
laguer, Mans Enllaçades, i 
Brots d’Englantina.
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 La sala d’exposicions 
de  l ’A juntament  de 
Balaguer, acull des del 
passat 7 de novembre 
i fins el dia 30 d’aquest 
mes, l’exposició  ‘Tocs 
de Festa Major’, produïda 
pel Museu de la Noguera.
 L a  m o s t r a  f a  u n 

repàs a la història de 
la Festa Major i a la 
devoció festiva al Sant 
Crist. Diferents imatges, 
objectes, pel·lícules, 
carte l ls ,  programes 
recolzen els panells 
explicatius temàtics dels 
actes de les Festes.

La Sala de l’Ajuntament acull la 
mostra “Tocs de Festa Major”

Tocs de Festa major

Lliurament dels premis Ziryab 2014 de 
narrativa breu i de composició musical

Lliurament Premis Ziryab 2014

 ‘De Gerb a Balaguer’, 
de Jordi Castellà, i ‘Margot’, 
d’Amanda Fandós, han estat 
les composicions musicals 
distingides Ex Aequo amb 
els premis Ziryab 2014. 
Mentre que en l’apartat de 
narrativa breu, el primer 
premi ha quedat desert i el 
segon ha estat per l’obra ‘A 
Balaguer no hi ha rucs’, de 
Roser Jurado. Els guardons 
es van entregar el passat 
dissabte dia 8, durant un 
acte al centre cívic del carrer 
Miracle, en el qual van actuar 
els alumnes de l’Escola 
Municipal de Música.
 L’Ajuntament va instaurar 
el 2012 aquests premis per 
tal d’ampliar el repertori de 
llegendes ambientades a 
Balaguer i composicions 
musicals que  s’interpretaran 
durant la Nit de Llegendes.

Jordi Castellà i Amanda Fandós premis Ex Aequo en 
composició musical, mentre que Roser Jurado va 
guanyar el segon premi de narrativa breu
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Els escolars més petits visiten
l’exposició de gegants i capgrossos

 Els alumnes de P-2 de 
les llars d’infants munici-
pals Patufet i Els Putxinel·lis 
van visitar la setmana de la 
Festa Major l’exposició de 
gegants ubicada al vestíbul 
de l’Ajuntament de Bala-
guer. Els infants van estar 
molt atents a les explica-
cions de les professores i 
entusiasmats per veure de 
prop i tocar les faldilles dels 
gegants.
 Enguany s’han exposat 
tota la setmana de la festa 
major per tal que gran part 
de les escoles de la ciutat 
hagin pogut passar i fer 
una sortida per visitar els 
gegants. 

Exposició de gegants

Normalitat i bon ambient durant la jornada 
participativa del 9-N a Balaguer

Els gegants i capgrossos van estar exposats al
vestíbul de l’Ajuntament durant tota la setmana

Votacions del 9N a Balaguer

 Normalitat i bon ambi-
ent als locals de votació del 
9N a Balaguer, l’INS Ciutat 
de Balaguer i l’INS Almatà.  
Des de primera hora, els 
balaguerins que ho van 
desitjar van poder exercir el 
seu vot en una de les cator-
ze meses (onze i tres) de la 
ciutat. A l’obrir els instituts, 
a les 9 en punt del matí, ja 
hi havia gent esperant a 
les portes per tal de poder 
dipositar la papereta a les 
urnes.

 L’ e s c o l a  G a s p a r 
de Portolà  va fer un 
simulacre d’evacuació 
per incendi en el que hi 
van participar el personal 
i els alumnes del centre, 
unes 400 persones, 
i va comptar amb la 
col·laboració del Parc de 
Bombers de Balaguer.
 A les 10.15 hores va 
sonar l’alarma d’incendis 
i, en pocs minuts i tot i 
que no estaven avisats, 
alumnes, professors i 
personal no docent, van 
sortir de forma ordenada 

i es van col·locar al pati.  
 Els bombers, per la 
seva part, també van 
arribar puntualment i van
simular l’extinció d’un 
i n c e n d i  i  p o s t e r i o r 
ventilació de la caseta de 
l’AMPA.  
 El director del centre, 
Samuel Llovet, va valorar 
m o l t  p o s i t i v a m e n t 
l’experiència i va recordar 
que aquesta activitat 
forma part de la normativa 
sobre riscos laborals que 
els centres educatius han 
de fer al llarg del primer 
trimestre i informar-ne 
al Serveis Territorials 
d’Ensenyament a Lleida.
 Aprofitant l’activitat, 
els bombers van explicar 
als més petits quina és la 
seva feina i com funciona 
i quins aparells duen al 
camió.

Simulacre d’evacuació per 
incendi a l’Escola Gaspar de 
Portolà de Balaguer

Simulacre d’evacuació

L’experiència
realitzada amb els 
Bombers de Balaguer 
va ser molt positiva 
pels alumnes
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 El proper diumenge 
23 de novembre,  es 
donarà el tret de sortida 
a la Setmana contra la 
violència de Gènere amb 
la celebració de la tercera 
edició de la Cursa de la 
dona, a partir de les 11 
del matí, amb sortida i 
arribada a la Plaça del 
Mercadal que organitza 
l’ajuntament de Balaguer 
amb la col·laboració del 
Consell Comarcal.
 La cursa és una prova 
no competitiva que ja ha 
passat el nombre d’ins-
crites de l’any passat. El 
preu per la inscripció és 
de 3 euros, i la cursa està 
oberta a totes les dones, 
majors de 8 anys, amb 
ganes de vèncer els 5 km 
de circuit urbà, que cons-
ta la cursa que es pot fer 
caminant, corrent o fent 
jogging. Al final de la pro-
va hi haurà una actuació 
del grup Bandelpal i una 
flashmob conduïda per 

La setmana Contra la Violència 
de Gènere, comença amb la
tercera Cursa de la Dona

Cursa de la Dona de l’any passat

Els regidors d’Unió Democràtica
renuncien a l’assignació econòmica

 Degut a les intervenci-
ons fetes en diversos Plens 
de l’Ajuntament, per dife-
rents grups de l’oposició so-
bre l’assignació econòmica 
dels components d’aquest 
Ajuntament, els regidors 
d’Unió Democràtica de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
Rosana Montané i Antoni 
Velimelis, van comunicar 
que un cop deixades a sol-
licitud pròpia les àrees de 

Antoni Velimelis i Rosana Montané

Antoni Velimelis i Rosana 
Montané van deixar les 
àrees de govern
municipal ara fa uns 
mesos

Els dies 28 i 29 de novembre es farà el 
Gran Recapte d’Aliments a Balaguer

 Els propers dies 28 i 29 
es farà el Gran Recapte d’Ali-
ments a Balaguer. Hi haurà 
un centenar de voluntaris re-
partits per tots els supermer-
cats de la ciutat per informar 
i  facilitar-ne  la recollida.
 Aquests aliments, junta-
ment amb els que venen de 
la Unió Europea, es reparti-
ran al llarg de l’any entre les 
famílies més vulnerables de 
la nostra comarca. El Banc 
d’Aliments de Balaguer està 
gestionat per les diferents 
entitats de caire social com   
Creu Roja, Càritas, Serveis 
Socials de l’Ajuntament i 
Serveis Socials  del Consell 
Comarcal de La Noguera.Banc d’aliments

Els voluntaris recolliran els aliments als principals 
supermercats de la ciutat els dos dies

govern que fins ara havi-
en ocupat, renunciaven a 
l’assignació que els cor-
responia per la seva tasca. 
Aquesta decisió no afecta 
al govern ni als ciutadans/

es de Balaguer per part 
dels dos regidors, que han 
expressat el seu compromís 
de continuar treballant per 
la ciutat de Balaguer tot i no 
estar a l’equip de govern.

les alumnes de l’Escola 
de Gimnàstica Rítmica.
 Les activitats de la 
setmana contra la Vio-
lència de Gènere s’obri-
ran amb la cursa, però 
a part també hi haurà el 
proper dimarts 25, a les 8 
del vespre un acte insti-
tucional a l’Ajuntament. 
Tres dones llegiran un 
manifest i es projectaran 
dos curtmetratges que 
aborden la violència vers 
les dones. El mateix dia 
al mati al Teatre, es re-
presentarà l’obra “Ja n’hi 
ha prou”, dirigida pels 
alumnes del 1r i 2n de 
Batxillerat dels instituts 
de Balaguer.
 Finalment el diumen-
ge dia 30, a les 18 ho-
res, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament, es farà una 
sessió de cinemafòrum 
amb la projecció de la 
pel·lícula “La por”, en la 
que hi participarà el seu 
director, Jordi Cadena.
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El Consell Comarcal promociona el turisme 
de la Noguera a la Fira de Mostres Girona

 El Consell Comarcal de 
la Noguera del 29 d’octubre 
al 2 de novembre ha assistit 
a la Fira de Mostres de Giro-
na amb un mostrador propi 
per fer difusió i promocionar 
turísticament el territori 
sota la marca «Montsec, 
Prepirineu de Lleida», on ha 
donat a conèixer al públic 
final gironí els atractius i 
productes turístics de la co-
marca i el Parc Astronòmic 
Montsec.
 Hi han estat representats 
tots els municipis i serveis 
turístics a través de material 
promocional genèric, i 
també informació  del 
Centre d’Observació de 
l’Univers.La Noguera a la Fira de Girona

Els nascuts a Montgai els anys 1958, 
1959 i 1960 fan una Trobada

Amb un estand a la Fira de Mostres de Girona que va 
celebrar-se del 29 d’octubre al 2 de novembre

 La setmana passada, 
els nascuts a Montgai els 
anys 1958, 1959 i 1960, van 
fer una trobada, que va 
consistir en el seu retroba-
ment, en el que van poder 
compartir les experiències 
viscudes al llarg de la seva 
vida, ja que alguns d’ells 
feia força temps que no es 
veien. La trobada, a la que hi 
van assistir una vintena de 
persones, va acabar amb un 
dinar de germanor que va 
posar punt i final a la festa.

 Creu  Roja  de  la 
Noguera inicia la XI 
edició del seu projecte 
‘Avis i Àvies solidaris’ i 
inicia la campanya «Cap 
nen sense joguina». La 
iniciativa, nascuda a la 
comarca, pretén activar 
i potenciar la presència   
social   de   les   persones   
que   viuen   en   residències 
geriàtriques i aconseguir 
f inançament  per  la 
campanya de reis, «Cap 
nen sense joguina». En 
la iniciativa hi participen 
totes les residències de la 

comarca i la Creu Roja de 
la Noguera.
 El projecte de l’entitat 
de la Noguera es basa 
en la venda en diversos 
mercats de la comarca 
de diferents objectes 
artesanals elaborats 
pels avis i àvies de les 
residències geriàtriques.
 D e  s e t e m b r e  a 
novembre, els residents, 
que col·laboren volun-
tàriament en aquesta 
iniciativa, han treballat en 
els productes artesanals 
que seran venuts a partir 
del diumenge 23 de 
novembre als mercats de 
Artesa de Segre, Ponts, 
Os de Balaguer, Balaguer 
i Algerri. Els diners que 
s’obtinguin  es donaran 
a Creu Roja Joventut per 
finançar la campanya de 
reis.

Creu Roja organitza el
projecte “Avis i àvies
solidaris” de cara a Reis

Avis solidaris

El projecte està lligat 
al programa “Cap nen 
sense joguina” i
arriba a la seva
onzena edició

Trobada a Montgai
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El parc Astronòmic del Montsec acull l’últim 
concert del cicle “Musica sota les estrelles”

 Continua el Cicle de 
Música sota les estrelles al 
Parc Astronòmic del Mont-
sec. El cicle es clourà el 6 
de desembre  a les 22 hores 
amb un concert que incor-
pora un nou tipus de música 
en aquest cicle, es tracta de 
“Seguint el ritme de l’Uni-
vers” amb el grup barceloní 
Palfium que introduiran per 
primer cop el funk, el hip 
hop i l’electrònica a l’Ull del 
Montsec. 
 Tots els espectacles del 
cicle combinen la música 
en directe amb les imatges 
que genera en directe el pla-
netari de l’Ull del Montsec. 
La visita es complementa 
amb l’observació del cel 
nocturn.
 Aquest és el cinquè any 
consecutiu del Cicle. Com 
en edicions anteriors els 

Parc Astronòmic del Montsec

El concert serà el proper dissabte 6 de desembre a 
partir de les 22 hores amb el grup Palfium, que
portaran el seu funk, hip hop i música electrònica

Palfium

visitants podran gaudir d’un 
concert de música en di-
recte a l’Ull del Montsec, el 
planetari digital del Centre 
d’Observació de l’Univers, 
acompanyada de les imat-
ges i viatges per l’Univers 
que el planetari pot generar 
en temps real al ritme de la 
música. 
 La visita, que té un preu 
de 12 euros, es complemen-
ta amb l’observació del cel 
nocturn en l’espai del Parc 
de Telescopis del Centre 
d’Observació de l’Univers.

 Enguany el cicle ha 
constat de cinc concerts, 
com en edicions anteriors 
un cada mes, des del mes 
d’agost fins al mes de de-
sembre de celebrant-se 
sempre en dissabte a les 22 
hores.
 Com cada any el Centre 
d’Observació de l’Univers, 
situat a Àger (La Nogue-
ra) acull aquest cicle de 
concerts organitzat amb la 
col·laboració de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs i l’Esco-
la de Música de Balaguer.
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El Monestir de les Avellanes acull una mostra 
de maquetes d’esglésies romàniques

 El Monestir de les Ave-
llanes acull l’exposició 
«L’art romànic tridimensi-
onal. Homenatge a Josep 
Mairal» Una exposició de 
maquetes que reprodueixen 
esglésies romàniques cata-
lanes, obra de Josep Mairal, 
que la família ha donat a 
l’Arxiu Gavín.
 L’exposició es podrà 
visitar del 16 de novembre 
al 14 de desembre a la Sala 
Capitular del Monestir de 
les Avellanes. Passades 
aquestes dates l’obra de 
Mairal serà exposada de 
forma permanent a l’Arxiu 
Gavín, ja que la família de 
l’artista l’ha donat a aquest 
arxiu.Maquetes d’esglésies romàniques

El Museu de la Noguera va acollir un 
concert de l’arpista Berta Puigdemasa

Les maquetes són obra de Josep Mairal, i la seva 
família les ha donat a l’Arxiu Gavín del Monestir

Berta Puigdemasa al Museu de la Noguera

 L’arpista l leidatana 
Berta  Puigdemasa va 
oferir diumenge 16, un 
espectacular concert al 
Museu de la Noguera. 
 El concert que va oferir 
a Balaguer s’emmarca dins 
d’una gira per diversos 
museus de la demarcació 
de Lleida, patrocinada 
per l ’Institut d’Estudis 
Ilerdencs. Puigdemasa va 
interpretar diversos temes, 
on va demostrar la constant 
recerca d’innovació sonora 
amb l’ús de diferents estris.

 L’escriptor Josep 
Torrent presentarà el 
seu llibre “La sang és 
més dolça que la mel” 
el   divendres 21 de 
novembre, a les 20 hores, 
a Lapallavacara. Torrent 
ha obtingut el guardó I 
Premi Memorial Agustí 
Vehí de novel·la negra al 
gener d’aquest any per 
aquest llibre. 
 L a  p r e s e n t a c i ó , 
una performance poc 
convencional, anirà a 
càrrec de la companyia 
balaguerina de teatre 

Grup Escènic Recreatiu. 
L’acte es transformarà 
en un judici a l’autor de 
la novel·la, a causa de 
la seva vinculació amb 
diferents crims. 
 “La sang és més 
d o l ç a  q u e  l a  m e l ” 
s’inicia amb el relat de 
l’assassinat d’un dels 
vigilants del Museu Dalí. 
El sergent Damià Surrell 
i el seu equip es troben 
investigant aquesta mort 
sense tenir evidències, 
però sí sospites, que pot 
estar vinculada amb un 
possible robatori d’obres 
del pintor empordanès. 
 J o s e p  T o r r e n t 
(Bellcaire d’Empordà, 
1956) és escriptor. Viu a 
Olot però té un lligam 
emocional amb la capital 
de la Noguera, que l’acull 
tot sovint. 

Josep Torrent presenta a
Balaguer el llibre “La sang 
és més dolça que la mel”

Josep Torrent

El llibre es presenta 
aquest divendres 21 
de novembre a
Lapallavacara, a
partir de les 20 hores
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Fumadora empe-
dreïda i néta del primer 
president d’Islàndia, la 
Herra va passar la Se-
gona Guerra Mundial a 
Dinamarca i Alemanya. 
Més tard va viatjar pel 
continent americà, on va 
estudiar fotografia, es va 
casar i va perdre un fill. 
A principis dels seixanta, 
en una estada a Hamburg 
fins i tot va fer amistat 
amb els Beatles, però fi-
nalment va tornar a Islàn-
dia. Ara no té cap ganes 
de passar un altre Nadal 
sola i ha decidit planificar 
la seva mort. Ha dubtat 
força, però s’ha decantat 
per la cremació. Mentre 
espera que el forn s’es-
calfi a mil graus, aprofita 
per fer balanç del passat i 
organitza les seves darre-
res revenges...

Pujol Catalunya
Autor: Enric Canals
Gènere: Història

 El 1960, en plena 
dictadura franquista, la llei 
considerava la difusió de 
propaganda clandestina 
un delicte equiparable 
a una acció armada 
contra el règim. Jordi 
Pujol i Soley, que el 1980 
va ser elegit president 
de la Generalitat, va ser 
sotmès a un consell 
de guerra sumaríssim 
després de ser detingut 
per la policia i torturat 
brutalment fins que es 
va confessar autor del 
pamflet “Us presentem 
el general Franco”. Pujol 
va ser condemnat a set 
anys de presó, culpable 
de “Rebelión Militar por 
equiparación”. El procés 
contra Pujol va aixecar 
una onada d’indignació i 
repulsa en amplis sectors 
de la societat catalana.

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

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

La dona a 1000 º
Autor: H. Helgason
Gènere: Novel·la

 D i a p a s ó n  é s  u n 
àlbum sense paraules que 
desenvolupa amb detall la 
metàfora de la música com 
un bosc viu. En començar 
l’àlbum ens trobem davant 
uns pentagrames sense 
notes que a la pàgina següent 
es transformen en l’escorça 
d’uns arbres. Un director 
d’orquestra entra en escena 
i escala un dels troncs tot 
situant-se dalt la capçada 
d’un arbre, per començar el 
seu particular concert. Les 
capçades dels arbres, amb 
la seva forma rodona, ara 
blanques, ara negres, ens 
recorden clarament les notes 
musicals. A les pàgines 
següents, veiem a través 
d’unes il·lustracions molt 
belles i captivadores com 
s’esdevé aquesta audició 
de la natura. Un meravellós 
àlbum-poema.

Diapasón
Autor: Laëtitia Devernay
Gènere: Infantil (+7)

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

Indesinenter

Apunta un dia net de pols i de boirines.
Un dia parlador que noto diferent, 
potser perquè és diàfan, 
potser qui sap per quines
de les coses que passen. Què deu ser?
Què hi ha al meu horitzó, que el sol llueix més clar
i el cant d’un ocell blau m’arriba transparent
filtran semicorxeres?

Apunta un dia net i escric sense parar,
urgent per no oblidar-me’n, el vers que ara llegeixes.

Passa un cotxe ronc, cridant cançons vulgars
vestides amb disfresses, que s’han menjat el to.
Acords que tot just són 
només un tararà que absent ignoro, 
que xoca amb el meu jo.

Tot plegat,
un dia i un soroll, composen entre els dos
un tram balder del viure, 
on miro allò perfet i allò que no em diu res.
El fet d’aquest contrast que avui m’ha fet escriure,
l’essència del per què, el dret pot ser el revés.

www.revistagroc.com



12 >> C U LT U R A

El Museu acull la mostra “Català Roca. 
Retrats” fins el proper 2 de febrer

 La Sala d’Art 4 de Ba-
laguer, ubicada a la Plaça 
del Mercadal acull des 
del passat 7 de novem-
bre, la mostra  “Di_uixant 
_alaguer” obra de 4 joves 
il·lustradors, Arnau Tor-
rente, Jordi Tordera, Lara 
Costafreda i Jordi Calvís, 

que a la seva manera 
dibuixen la nostra ciutat. 
Diferents maneres de 
veure Balaguer. La mostra 
es pot visitar fins el 23 de 
novembre, divendres i 
dissabte de 18 a 21 de la 
tarda i diumenges de 12 a 
14 hores del mati.

La Sala d’Art-4 rep l’exposició 
“Di_uixant _alaguer”

Inauguració de l’exposició «Di_uixant _alaguer»

Mostra «Català Roca. Retrats»

 Dalí, Miró, Josep Pla, 
La Chunga, Josep Guino-
vart, Ana Maria Matute o 
Antoni Tàpies, però també 
persones anònimes com 
un saliner d’Eivissa, una 
florista o un músic de co-
bla són alguns dels retrats 
de Francesc Català-Roca 
que fins el 2 de febrer es 
poden contemplar a la sala 
d’exposicions temporals del 
Museu de la Noguera.
 Aquesta  exposic ió , 
sota el nom ‘Català-Roca. 
Retrats’, la mostra recull 
trenta-cinc de les seves 
fotografies de retrat, un dels 
gèneres que més va treba-
llar durant la seva llarga 
trajectòria. En elles trobem 
grans personatges del seu 
temps, grans noms de l’art 
i la cultura amb els quals va 
treballar.

Una magnífica mostra de retrats d’un dels millors 
fotògrafs catalans del segle XX, uns 35 retrats de 
famosos relacionats amb la cultura i l’art
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Classificació
Primera Catalana

1. El Catllar ..................23
2. Morell  ......................22
3. Vilanova ...................21
4. Balaguer ................. 19
5. Lleida B (-1) .............17
6. Rapitenca .................16
7. Tàrrega .....................15
8. Reddis ......................14
9. Torredembarra ........14
10. Santboià .................13
11. Sant Ildefons (-1) ..13
12. Amposta .................12
13. Almacelles .............12
14. Viladecans .............12
15. Igualada .................11
16. Torreforta ...............10
17. Juventud ..................9
18. Mollerussa ...............9

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Iban Parra .......... 4
2. A. Monforte ........ 3
3. Joan Martínez ... 2
4. Jordi Clivillé....... 2
5. M. del Aguila ..... 1
6. Pau Solanes ...... 1
7. Víctor Darias ..... 1
8. M. Rodríguez ..... 1
9. Joan Figuerola .. 1

 Un gol  d ’Albert 
Monforte al minut 55 
va donar la victòria del 
CF Balaguer davant el 
Sant Ildefons, el passat 
diumenge 16 de novem-
bre.

Albert Monforte

Propers encontres

23/11/2014 --  12 h
Camp Municipal La Devesa

Rapitenca | Balaguer
-------------------------------------

30/11/14  --  16,30 h
Camp Municipal de 

Balaguer
Balaguer| Mollerussa

El C.F. Balaguer continua sense perdre i 
es col·loca als llocs de davant de la taula

FUTBOL>> Després 
d’empatar a tres gols a 
Torreforta, van guanyar 
el passat diumenge al 
Sant Ildefons per 1-0

09/11/2014

TORREFORTA 3
BALAGUER 3

 El Balaguer continua en 
la seva dinàmica positiva 
de resultats, i encara no 
coneix la derrota, després 
d’haver-se disputat onze 
jornades del grup segon de 
la Primera Catalana.
 Els homes de Joan Roca 

Joan Figuerola i Albert Mon-
forte, el passat diumenge 
van aconseguir una impor-
tant victòria per la mínima 
davant el Sant Ildefons, 
gràcies a un solitari gol d’Al-
bert Monforte al minut 55 
de partit. Un Balaguer molt 
defensiu va aguantar el re-
sultat fins al final. En aquest 
partit, l’equip comptava 
amb 4 baixes importants 
en el seu onze titular, com 
eren Iban Parra, Andreu 
Martínez i Dani Rodríguez 
per lesió i Isaac Solanes 
que es trobava sancionat 
per acumulació de targetes.
 Aquest diumenge 23 de 
novembre, els balaguerins 
visitaran el camp de La 
Devesa, a Sant Carles de la 
Ràpita, a partir de les 12 del 
migdia, i el diumenge 30, 

ja sumen 19 punts, i s’han 
col·locat en la quarta posi-
ció de la taula classificatò-
ria, per darrera de El Catllar, 
Morell i Vilanova.
 Després d’empatar a  
tres gols a Torreforta, amb 
gols de Manuel Rodríguez, 

Monforte controla una pilota al mig del camp

16/11/2014

BALAGUER 1
S. ILDEFONS 0

Ferran intenta anar-s’en d’un defensor

rebran a casa al Mollerussa, 
a partir de les 16,30 hores, 
en un altre derbi provincial.
 Els del Pla d’Urgell con-
tràriament al Balaguer, es 
troben en un moment com-
plicat, ocupant la cua de la 
classificació i molt mermat 
per les lesions.
 Cal recordar que l’objec-
tiu del Balaguer es assegu-
rar la permanència el més 
aviat millor, i això passa 
per aconseguir 42 punts. Si 
comparem la situació amb 
la temporada passada, els 
balaguerins van acabar la 
primera volta de la lliga 
(17 partits) amb 15 punts, 
mentre que en l’actualitat, 
després de les 11 primeres 
jornades, ja en sumen 19 
punts a la taula classsifica-
tòria.
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El CFS Balaguer Check Systems derrota 
per 12-0 al FS Mollet en un mal partit

FUTBOL SALA>> Tres 
noies de l’equip Check 
Systems Balaguer, han 
estat convocades per 
la Selecció Catalana 
Absoluta Femenina de 
Futbol Sala per participar 
en aquest torneig a la 
ciutat de Brisbane.

 Les jugadores del 
Balaguer, Olga Parisé, 
Marta Nogueira i Berta 
Gassol han estat aquests 
dies amb la selecció, 
quedant Catalunya a la 
tercera posició del torneig, 
on van caure a semifinals 
contra l’equip de USA.

Tres jugadores balaguerines 
amb la selecció a Austràlia

Selecció Catalana de Futbol Sala

Un moment del partit

 L’equip de Balaguer que 
entrena Manolo Ortiz,  no va 
donar la seva millor imatge 
de joc davant d’un fluix FS 
Mollet Miami.
 Partit avorrit, on les de 
Balaguer la primera part 
tampoc van estar massa 
encertades i van entrar en 
pista poc motivades pel joc 
que van demostrar.
 A  l a  s e g o n a  p a r t 
l ’ e n t r e n a d o r  M a n o l o 
Ortiz va fer que les seves 
jugadores es replantegessin 
el mal joc de la primera 
part, així doncs a la segona 
part les balaguerines van 
començar veritablement a 
demostrar el seu joc amb 
bones jugades de futbol 
sala. Un fluix Mollet que en 
cap moment es va donar per 
derrotat i va lluitar totes les 
jugades del partit. 

FUTBOL SALA>> Les jugadores balaguerines van 
ser molt superiors a les rivals, tot i jugar sense
intensitat ni motivació, millorant a la segona part
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Iván Espílez i Rosamari Carulla
guanyadors de la Cursa del Sant Crist

 La Cursa Atlètica del 
Sant Crist pel que fa als 
resultats, en la prova llarga, 
la de 10 kilòmetres, amb 
187 atletes completant el 
recorregut, el guanyador 
va estar tot un clàssic de 
l’atletisme lleidatà, Iván 
Espílez, de l’AE Ekke, amb un 
temps de 31.39 amb el que va 
superar Alexandre Tàssies 
(CE Linyola), vigent campió 
de la Lliga Ponent i que va 
estar segon amb 33.21, i Pol 
Fernández (Pedala.cat), que 
va ser tercer amb 33.59.
 En  dones ,  l ’ ac tua l 
campiona de la  L l iga 
Ponent, Rosamari Carulla 
(La Guineu), es va imposar 
amb un temps de 38.10.Podi masculí de la Cursa del Sant Crist

El mestre internacional d’escacs Xavier 
Vila protagonista de les simultànies

ATLETISME>> Organitzada pels Maratonians del 
Segre va celebrar-se el passat diumenge dia 16 

Simultànies d’Escacs

ESCACS>> El  c lub 
d ’Escacs Balaguer  va 
o r g a n i t z a r,  e l  p a s s a t 
dissabte dia 8, el 27è torneig 
escolar d’Escacs Memorial 
Lluís Pijuan (Fundació 
Estel) per a promocionar 
els escacs de base dels 
escolars de Balaguer. A la 
tarda, el club va organitzar 
les tradicionals simultànies 
d’escacs que, enguany, van 
comptar amb el mestre 
internacional Xavier Vila, 
del club Barcelona UGA.

 Després de la seva 
ajustada derrota a Rússia 
en competició europea, el 
Balaguer Villart Logístic 
ha tornat a la màxima 
competició espanyola 
amb la mateixa força que 
la va deixar ara fa gairebé 
un mes, i ho ha fet amb 
una nova victòria sobre 
el Falcons Sabadell per 
4 a 1. Quarta victòria 
consecutiva, 100% de 
d’efectivitat en la lliga. 
 L’encontre es va iniciar 
amb el partit de Tingting 
Wang contra la búlgara 

Angelova Ivanka, a la que 
va vèncer per 3 a 0 (11-6, 
11-3, 11-2). En el segon 
partit Anna Biscarri va cedir 
davant Maria Ballester per 
0 a 3 (5-11, 5-11, 5-11), però 
Yan Lan li va tornar a posar 
per davant el Balaguer 
guanyant a Elena López 
per 3 a 0 (11-3, 11-6, 11-4).
 En el partit de dobles 
Tingting i Yan Lan no van 
donar opcions a Ivanka i 
López a les que van guanyar 
còmodament per 3 a 0 (11-
1, 11-5, 11-2). I finalment, 
T i n g t i n g  v a  s e g u i r 
intractable en el darrer 
partit guanyant Ballester 
per un nou 3 a 0 (11-8, 11-3, 
11-3). L’equip es desplaçarà 
el proper cap de setmana a 
Irún per enfrontar-se a un 
rival directe a la zona alta de 
la classificació, l’Irun Leka 
Enea.

Nova victòria del CTT
Balaguer Villart Logístic
davant el Falcons Sabadell

CTT Balaguer-Falcons Sabadell

TENNIS TAULA>> 
Han guanyat els 4
partits jugats i aquest 
cap de setmana
s’enfrontarà a l’Irun
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El CTT Balaguer Cudós Consultors
guanya el primer partit i perd el segon

 El passat 12 de no-
vembre el president del 
FC Balaguer Antonio Ai-
guadé i el president de 
l’Associació L’Estel Car-
les Profitós, van firmar 
l’acord de col·laboració 
entre les dues entitats 
per a desenvolupar un 

projecte per a potenciar 
el voluntariat i la prestació 
de serveis  comunitaris. 
A partir d’aquest mes els 
alumnes de l’Estel duran  
a terme tasques d’auxiliar 
d’utiller al FC Balaguer vo-
luntàriament fomentant la  
inserció social.

L’asscociació Estel i el CF
Balaguer, signen un conveni

Acord entre l’Estel i el F.C. Balaguer

Balaguer Cudós Consultors

TENNIS TAULA>> En el primer partit van guanyar 
2-4 al CTT Mediterraneo Promesas i van perdre el 
segon partit per idèntic resultat davant l’equip gironí

 El Balaguer Cudós Con-
sultors ha jugat aquesta pri-
mera concentració del Tipus 
A, a València, el dissabte dia 
8, en dos partits de matí i 
tarda.
 En el primer partit les 
de La Noguera ho van tenir 
força senzill i es van desfer 
per 2 a 4 de l’equip anfitrió, el 
CTT Mediterráneo - Prome-
sas, amb dos punts de Lore-
dana Dorca i dos de Gemma 
Lladonosa. Anna Verdés, la 
tercera integrant de l’equip, 
no va tenir sort i va caure en 
els seus dos enfrontaments, 
tot i que en el segon va estar 
a punt de guanyar.
 Per la tarda, però, el rival 
es presentava molt més 
complicat, i e l Balaguer va 
caure pel resultat contrari al 
partit anterior, 4 a 2.
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Família, salut i treball
Francesc Cucurull Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 La vida en família és fe-
nomenal, valuosa i impor-
tant, malgrat les penúries 
i la falta de llibertat. Crec 
que hi hauria d’haver una 
assignatura a l’escola per a 
formar i aprendre a estimar 
i adquirir responsabilitats, 
per estar en condicions 
d’adquirir la racionalitat 
d’aquest viatge que sens 
dubte és ple de dificultats 
que es solucionen amb vo-
luntat, sacrifici, paciència i 
a vegades anul·lant-se per 
complet, per a poder conti-
nuar amb plena harmonia.
 Complir amb el deu-
te és sens dubte, el millor 
guardó, i els fills tindran 
l’exemple que la família 
representa; honestedat, 

benestar, i una pau con-
ciliadora, sembla que no 
ens preocupa gaire aquest 
objectiu, doncs preocupa 
més la informació i deixem 
de banda la formació amb 
fatals resultats.
 És primordial fer pos-
sibles, perquè els fills tin-
guin referència dels pares, 
tot i tenir caràcters dife-
rents i defectes, però que 
vegin una bona disposició. 
Un problema com aquest 
no es pot dissoldre lleuge-
rament, sinó afrontant-lo 
pel bé de tots, i que al final 
es sentin recompensats.
 Quan en família es viu 
amb tranquil·litat i pau, és 
gaudir de gran harmonia, 
fent de vegades que mals 

molt grans, no ens en sem-
blin tant, perquè vegin per 
part una bona disposició 
per una bona causa. Un 
problema com aquest no 
podem dissoldre’l lleugera-
ment, sinó més aviat afron-
tar-lo pel bé de tots, perquè 
al final un es senti recom-
pensat, realitzat i evident-
ment, content de veure els 
fills i nets amb plena cordi-
alitat. És llavors quan ells 
se’n van i nosaltres recupe-
rem part de la nostra lliber-
tat sense egoisme, perquè 
davant dels fills molts cops 
són il·lusions de les quals 
hem de prescindir sense 
sentir-nos frustrats però sí 
feliços. Aquesta és la ma-
jor sort; amb uns valors hu-
mans i familiars.
 Que direm del treball, 
la sustentació de la família 
noble i honrada. La falta 
d’això impedeix a l’individu 

la realització personal. Crec 
que el nostre error és tenir 
moltes coses per sagrades, 
fer la feina malament. Hem 
de caminar junts, empresa-
ris, dirigents i treballadors, 
amb humilitat, com si fós-
sim una gran orquestra, 
perquè les empreses si-
guin fortes, sòlides i tenir 
més seguretat. No siguem 
víctimes de la no flexibilitat 
i de la depressió. Els psi-
còlegs afirmen que hi ha 
moltes més ansietats en 
els treballadors d’avui que 
en els d’abans, i ho defi-
neixen amb el nostre com-
portament. Hem de traçar 
una línia que separi bé el 
que volem com a éssers 
humans i les aspiracions 
econòmiques.
 Crec que som molts els 
que reflexionem i pensem 
amb un canvi d’actituds, 
guanyar menys i viure 

més calmats per crear un 
corrent de benestar. Estic 
d’acord i comparteixo la 
idea de Superlópez, que 
diu que s’ha de donar al 
client qualitat i bon ser-
vei, que el treballador és 
la base i l’essència de to-
tes les companyies, amb 
il·lusió i ganes de procrea-
ció, essent la base del futur 
amb col·laboració amb en-
ginyers i amos, perquè la 
millora sigui contínua.
 Sense propòsit d’anar 
en contra de ningú, només 
desitjo una bona entesa 
entre les dos parts. Només 
nosaltres podem influir i 
produir grans canvis en els 
nostres pensaments i acci-
ons.

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

M’agrada saber. M’agrada dubtar.
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 A qui no li agradaria 
viure en un país amb veu al 
món. En un país amb una 
llei electoral amb llistes 
obertes. On la justícia fos 
ràpida encara que no fos 
del tot gratuïta (no tinc ga-
nes de somiar). Tenir una 
escola en català, amb un 
desig afegit, que fos millor 
del que és. Que crear tre-
ball en forma d’empresa 
fos fàcil. No em preocupa 
massa que pugui volar ar-
reu del món sense escales, 
doncs les presses sempre 
són dolentes, i els viatges 
llargs et deixen encadirat. 
Com continuo no volent so-
miar, no crec que sigui pos-
sible pensar en una bona 
relació amb Espanya. Con-
tinuo pensant que aquest 
petit país no el desitjo més 
gran, si no m’expliquen el 

per a que. Sí voldria que 
els meus nets trobessin un 
país, almenys semblant, al 
que jo vaig trobar. Ah! com 
ara sí que vull somiar que 
els governants escoltin la 
opinió dels ciutadans. Tots 
aquests desitjos els he 
anat recollint de la premsa,  
i algun altre que s’ha esca-
pat de la meva voluntat de 
recollida.
 Si ara és l’hora de fer 
un País Nou s’haurà de 
para el rellotge per Divina 
Voluntat. Jo no vull dubtar 
de que són persones nor-
mals qui signen aquestes 
voluntats dites més amunt, 
i crec que tindran grans 
desenganys. Seran demo-
lidors!, amb l’excepció dels 
cebes, i dels interessats de 
sempre, que han de xupar.
 En aquests repetits 

trenta-cinc anys, tots hem 
vist en què han convertit 
la democràcia els nostres 
polítics. Les diferències 
entre les sanes voluntats 
i una honestedat mitjana 
s’han agengantat davant 
de la corrupció en que de 
tots colors han fet un arc 
de Sant Martí, no senya-
lant cap final de tronada 
sinó un augment de preo-
cupacions per l’adminis-
trat. Per molt que n’hagin 
descobert, és sols la punta 
de l’iceberg d’aquest munt 
de “basura”. A Catalunya 
s’haurà fet una bona nete-
ja?
 Amb un refinament 
exagerat en l’ús de les 
paraules es promet quasi 
una Arcadia que donarà 
felicitat a dojo. Sense cap 
Via Crucis passarem els 
dies cantant i reconeixent 
que hem perdut el temps. 
Jo voldria saber, com es 
farà aquest nou país, tots 
hem vist en que han que-

dat les promeses dites en 
tot temps. Dites pels d’un 
color i sense complir pels 
d’un altre, ara sí que és cert 
que Espanya és un dels 
països més rics del món, 
tots veiem com s’ha robat 
d’una forma barroera, bas-
ta, “xabacana”! Amb una 
total falta de finor, des d’un 
Millet que també robava 
pels polítics, a un Rato, un 
Bárcenas, o el clan Pujol, i 
tan llarg com vulgueu l’etc, 
etc. Ara hi ha tanta feina 
per fer amb aquest passat 
imperfecte, que no sé pas 
si es podrà fer. La pirateria 
política continua amb una 
altra forma més astuta, 
amb més enginyeria cere-
bral, per no deixar-se en-
xampar.
 Fins que no s’acabi la 
partitocràcia la política 
oferirà aquesta imatge cor-
rupta actual. La partitocrà-
cia sempre ha fet més mal 
en una democràcia que no 
en un règim totalitari. Les 

oportunitats que dóna la 
democràcia a un ambiciós 
que té poder amb un termi-
ni, el fa agosarat per apro-
fitar-se el màxim, a tota 
velocitat, i quan es desco-
breix, cas de que passi, la 
commoció social és ben 
verinosa i perjudicial per 
tothom, però el seu partit 
l’aixoplugarà.
 Malgrat tot un pot pen-
sar, que passant tot el que 
hem vist i viscut, a una ma-
joria de gent sí han tingut 
dos dits de front no els hi 
ha anat del tot malament; 
han prosperat. Però això sí, 
no oblideu mai que el pa-
quet pudent i pesat el dei-
xarem als nostres fills per 
la raó que tots hem estat 
amb complicitat amb els 
lladregots.
 I dubtant em quedo.

------------------------------------------
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 La deontologia pro-
fessional és la disciplina 
que fa verdaderament 
professionals als qui di-
uen ser-ho. En el món 
dels restaurants, per 
exemple, no és gens ètic 
no tractar de vostè als 
clients, ni tampoc que el 
cambrer consumeixi be-
gudes dins de la barra de 
servei.
 En el món de les dis-
coteques i pubs, no es 
permet l'entrada de me-
nors de 16 anys, ni tam-
poc el seu consum. Això, 
també és una deontolo-
gia, que s'acaba incom-
plint. Però m'agradaria 
fer menció d'un proble-
ma actual, que repercu-
teix en la deontologia 
professional: el tracta-
ment de les notícies en 
el món del periodisme.
 Moltes vegades ve-
iem com alguns mitjans 
de comunicació fan ser-
vir aquell típic llenguatge 
provocador i il·ícit que, 
subliminalment, condu-
eix a una resposta ciuta-
dana que exerceix pres-
sió o discriminació sobre 
un col·lectiu concret. En 
les notícies de succes-
sos dels diaris, revistes i 
publicacions passa molt 
sovint. Com tots podreu 
recordar,les darreres set-
manes es va produir un 
succés a Lleida, el qual 
tots sabem quin és ,per-
què va sortir a tots els di-
aris, i no regiraré més el 
tema, perquè penso que 
se n'ha fet un gra massa, 
sobretot en el tractament 
que és fa de la informa-
ció i a més és un tema 
que personalment m'en-
tristeix. Aquest succés 
com molts d'altres per al-
guns mitjans de comuni-
cació és una notícia que 
els porta més lectors. Un 
bon periodista o direc-
tor de diari no hauria de 
traure'n profit i al mateix 
temps descuidar el que 

és un principi ètic fona-
mental en el periodisme.
 Crec que hauríem de 
ser més exemplars i no fer 
bullir l'olla com alguns fan. 
I també les persones que 
compren el diari o el llegei-
xen als bars o establiments 
comercials. La gent de ve-
gades parla per parlar i de 
vegades s'exagera o inclús 
es fan comentaris molt de-
sagradables que inciten a 
l’odi,  xenofòbia, radicalis-
me, el que sigui.
 En el segle XXI encara 
existeixen mitjans que fan 
servir paraules tabú per 
'pujar de catxé' o sentir-se 
reforçats. Tant com volen 
ho fan. I s'hauria de vigi-
lar aquest tema perquè no 
és ètic ni professional fer 
aquesta mena de compor-
tament. 
 Tant de bo el tractament 
de les notícies fos sempre 
complint la deontologia 
professional. De fet, el que 
fa més gran un diari és fer 
més visibles els problemes 
socials, com ara de salut i 
situacions com ara els su-
ïcidis o temes que encara 
són tabú.
 Existeixen un seguit de 
prejudicis sobre col·lectius 
de tot tipus que passen a 
ser ciutadans de segona. 
I veritablement ho passen 
molt malament, principal-
ment pel rebuig dels que 
serien "ciutadans de ple 
dret". 
 I tal i com us deia al 
principi del text: crec que 
això passa a totes les pro-
fessions. Potser ens faria 
falta a tots, (sense exclu-
sions) passar tots per una 
prova psicològica abans 
d'exercir qualsevol ofici, i 
tanmateix si s'incompleix 
la deontologia poder ser 
penalitzats o avisats de la 
mala praxis, al igual que 
com sol passar amb el fa-
mós carnet per punts del 
cotxe.

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

Estem preparats per treballar?
Josep Maria Castells Benabarre
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quaranta anys de Convergència
Marc Solanes i Roca, cap comarcal de JNC la Noguera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Amb un acte molt emo-
tiu al finalitzar el concurs de 
sardanes de la passada Fes-
ta Major, la colla Santa Ma-
ria de les Franqueses va re-
tre un reconeixement al seu 
capdanser en Pepe Solà, un 
sardanista de soca-rel que 
d’una manera voluntària, 
decidia posar fi a la seva 
llarga trajectòria sardanista 
com a dansaire o capdanser.
 Des dels inicis del 1950 
fins al 2014, en Pepe Solà, 

sardanista de la colla En-
glantina i membre de ”l’As-
sociació d’Amics de la Sar-
dana” va impartir cursets, va 
crear diferents colles, “Rosa 
Blanca”, “Cel Blau”, “Dan-
saires Balaguerins” que 
quedà campiona provincial, 
“Mans Enllaçades” i “Brots 
d’Englantina”, vivint una 
època d’eufòria sardanista a 
Balaguer.
 Essent ja jubilat, la co-
lla Castell Formós i Santa 

Gràcies Pepe
Colla Santa Maria de les Franqueses
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria de les Franqueses, la 
seva actual i última colla. 
Són més de 60 anys vinculat 
al món  de la sardana!
 La seva trajectòria ha 
estat llarga i fructífera, per 
tant era de justícia, mani-
festar-li el nostre agraïment 
i reconeixement, pel seu 
treball, per la seva dedicació 
gratuïta, generosa i desinte-
ressada, pels que hem après 
al seu costat i per les bones 
estones que junts hem pas-
sat.
 El món sardanista que 
hem estat sota el seu mes-
tratge, et diem: Pepe gràci-
es, moltes gràcies!!

 “El 17 de novembre de 
1974 amb molta emoció i 
acompanyat d'entranya-
bles amics d'arreu de les 
diferents contrades de 
Catalunya, entre els quals 
Josep Maria Monill, Ra-
mon Auberni, Josep Espar, 
Miquel Sellarès i el mateix 
Jordi Pujol, vàrem fer una 
assemblea clandestina a 
Montserrat que va resultar 
ser la fundació de Conver-
gència Democràtica de Ca-
talunya, un projecte per a la 
reconstrucció nacional de 
Catalunya. Amb voluntat 
de recollir l’herència histò-
rica del catalanisme i d'un 
sentiment de més de mil 
anys d’història. El 18 de fe-
brer de 1976 Convergència 
Democràtica de Catalunya 
es constitueix en partit polí-
tic tot i que no es legalitzarà 
fins al 1977.” Amb aquestes 
paraules el balaguerí Jordi 
Vidal recordava la fundació 
de Convergència en ocasió 
del seu vint-i-cinquè aniver-
sari. Ara en celebrem els 
quaranta anys.
 A principis dels anys 
setanta Pujol creu que s’ha 
de passar del “fer país” 
al “fer política”. Decideix 
fundar Convergència amb 
la vocació que fos el gran 
partit nacionalista català, 

el pal de paller del catala-
nisme on aplegar socialde-
mòcrates, democristians i 
liberals.
 La guerra civil i el fran-
quisme van suposar un 
cop molt dur pel nostre 
país. Molts pronosticaven 
el “finis cataloniae” i tants 
catalans van recloure’s en 
la feina i en la família, to-
talment desanimats i amb 
cap esperança de qualse-
vol represa. Però els nuclis 
reduïts d’activisme, la mili-
tància secreta, van perme-
tre que la brasa seguís viva; 
editant i distribuint llibres 
en català, organitzant reci-
tals i conferències d’histò-
ria... Poc a poc s’albirava 
que el futur podia ser di-
ferent, que després de la 
dictadura hi hauria possibi-
litats de recuperació. Fins 
que els nous temps van 
permetre la reorganització 
política d’aquella gent. I 
se’n va sumar de nova. La 
resistència en la clandesti-
nitat d’aquells anys va ser 
llavor que va germinar des-
prés del llarg hivern.
 Pujol va recórrer el terri-
tori poble a poble i va iden-
tificar aquells elements 
que encaixaven amb el 
seu projecte de país. Con-
tra pronòstic, la coalició 

de Convergència i Unió 
va guanyar les eleccions 
de 1980. Des de llavors ha 
guanyat totes les eleccions 
nacionals i ha governat en 
molts municipis. La feina 
feta durant aquests qua-
ranta anys del partit per 
part de diputats, alcaldes, 
regidors, consellers, però 
sobretot de militants de 
base, ens ha permès ser 
on som. Des del minut zero 
Convergència ha contribuït 
a la construcció d’estructu-
res d’Estat i a la projecció 
de Catalunya al món. Per 
tot això el quarantè aniver-
sari del partit és una bona 
ocasió per reconèixer els 
que ens han precedit. Mai 
no sabrem agrair prou al 
president Pujol el paper 
clau que ha jugat en la 
configuració d’aquest ca-
talanisme. La tasca cons-
tructora del projecte que 
ell va engendrar no acaba, 
però, amb la millora d’una 
autonomia ja insuficient. 
Davant del repte colossal 
d’aconseguir la indepen-
dència, novament el lide-
ratge del país ha sorgit de 
les files convergents. Amb 
la determinació del pre-
sident Artur Mas i amb la 
feina abnegada de tants 
patriotes tancarem el cer-
cle. Acabarem amb més de 
cent anys de catalanisme 
per donar pas, amb l’Estat 
propi, a un país normal, 
amb partits normals.
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La Societat Gastronòmica dóna el
Caragol d’Or 2014 a la Marató de TV3
 C o m  c a d a  a n y,  l a 
Societat Gastronòmica i 
Cultural del Comtat d’Urgell, 
farà el lliurament del premi 
Caragol d’Or a una persona, 

Caragol d’Or

Creada a Balaguer, la primera entitat 
juvenil de la ciutat “Joves BLG”  E l  p a s s a t  1 7  d e 

novembre,  l’Associació 
de  Comerc iants  de  
Balaguer Comercial 2021 
va donar per iniciada 
la seva  Campanya de 
Nadal sota l’eslògan: 
“Aquest Nadal deixa’t 
mimar pels teus veïns”. 
Amb aquesta campanya 
es pretén dinamitzar 
e l  comerç  i  a lhora 
fidelitzar els clients. Es 
dóna més rellevància al 
concepte de «Comerç de 
Proximitat de Balaguer».  

Els comerciants oferiran 
but l le tes   a ls  seus 
clients que facin una 
compra mínima en els 
establiments associats, 
e n  l e s  b u t l l e t e s  h i 
trobaran les bases de la 
campanya.
 Es sortejaran  quatre 
premis entre totes les 
butlletes. Els premis 
seran els següents:  Un 
Cap de Setmana en un 
SPA per a 2 persones; un 
Val de 200 e per consumir 
en els  comerços de 
Restauració associats; un 
Val de 200e per consumir 
en Perruqueries i Centres 
d’Estètica associats i un 
Val de 200e per consumir 
en els diferents comerços 
associats a l’Associació 
d e  C o m e r c i a n t s  d e 
Balaguer.

L’Associació de comerciants 
Balaguer 2021 presenta la 
seva campanya de Nadal

Cartell de la campanya de Nadal

Sortejaran un cap de 
setmana en un Spa i 
3 vals de 200 euros 
per gastar en els seus 
establiments 

Presentació oficial de l’entitat

 “Joves BLG” és el nom 
de la primera entitat juvenil 
de la ciutat. Després de me-
sos de contactes i debats, 
un grup de nois i noies de 
Balaguer ha decidit impul-
sar la primera associació 
de joves de la capital de 
la Noguera. El casal Lapa-
llavacara va ser l’escenari 
el passat divendres dia 14 
de la presentació oficial de 
l’entitat, acte en el qual tam-
bé hi va participar el regidor 
de Joventut, Guifré Ricart.

entitat o institució de l’àmbit 
dels Països Catalans que 
s’ha distingit durant l’any, o 
al llarg de la seva existència, 
en la defensa de la cultura, 

la ciència, l’economia, la 
solidaritat, l’art...
 Aquest any el Jurat ha 
decidit atorgar aquest premi 
a la Fundació de la Marató 
de TV3, en reconeixement 
a la seva llarga trajectòria 
amb 22 edicions com el 
programa solidari més 
important del nostre país 
que dedica la recaptació a la 
divulgació i prevenció d’una 
malaltia o grup de malalties 
i a projectes de recerca 
biomèdica. Valorant al 
mateix temps la mobilització 
i implicació de la ciutadania, 
organitzant nombroses 
activitats populars per 
contribuir en augmentar la 
recaptació.
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30 participants al Concurs de dibuix i 
pintura ràpida “Ciutat de Balaguer”

 Trenta  in fants  van 
participar el passat dilluns 
de la Festa Major, en el 1r 
Concurs de Dibuix i Pintura 
Ràpida ‘Ciutat de Balaguer’. 
El guanyador en la categoria 
A (4 a 7 anys) va ser Martí 
Carbonell; el primer premi 
de la categoria B (8 a 12 
anys) va ser per a Martina 
Ollé, i el de la categoria C 
(13 a 16 anys), per Meritxell 
Torremorell. L’alcalde, Josep 
Maria Roigé, i el regidor 
de Cultura, Miquel Aige, 
van assistir a l’entrega de 
premis, acompanyats per la 
responsable de l’Acadèmia 
Àurea,  promotora  del 
concurs, i de Rafel Molina.Premiats al Concurs de dibuix

El Teatre acull una nova edició del
concert de Pop Gospel Balaguer Music

Martí Carbonell, Martina Ollé i Meritxell Torremorell 
van ser els guanyadors en les diferents categories

 El Centre d’Inter-
pretació de l’Or del Segre 
va organitzar el passat dia 
15, el taller ‘Les pedres 
secretes del Segre’, on 
el geòleg Pau Montané 
explicà l’entorn natural del 
riu a través de les seves 
pedres.
 L’activitat que es repetirà 
el dia 23 de novembre, està 
emmarcada dins la 19a 
Setmana de la Ciència i 
es du a terme al marge 
del riu Segre i al Centre 
d’Interpretació de l’Or.
 L’activitat començarà 

al marge del riu on 
els participants, sota 
l ’assessorament del 
geòleg, recolliran mostres 
de les diferents pedres 
que transporta el Segre. 
Després, als espais del 
Centre d’Interpretació, 
aprendran a identificar 
i  c o n è i x e r  l a  s e v a 
procedència, propietats i 
usos. També s’ensenyarà 
a separar les pedres i la 
grava de l’arena més fina i, 
finalment, utilitzant l’àbac, 
s’intentarà trobar partícules 
d’or al riu Segre.
 Es tracta d’una visita 
participativa, ja que el 
públic no serà un simple 
espectador, sinó que 
s’haurà d’implicar en el 
taller. Per participar-hi, cal 
inscriure’s prèviament al 
973 448 668 o a ordelsegre@
balaguer.cat

El Centre d’Interpretació de 
l’Or se suma als actes de la 
Setmana de la Ciència

Taller “Les pedres secretes del Segre”

El taller es va fer el 
passat dia 15 i es 
tornarà a fer aquest  
23 de novembre al riu 
Segre

Concert de Balaguer Music

 El passat dissabte 15 de 
novembre, el Teatre Munici-
pal de Balaguer va acollir el 
Concert de Pop Gospel dirigit 
pel grup cristià Balaguer Mu-
sic que cada any fa per aques-
tes dates, arribant ja a la 
seva dotzena edició. A partir 
de les 8 del vespre, el Teatre 
va omplir-se de gom a gom 
de juventut, famílies i altres 
que van gaudir d’aquest fes-
tival musical, amb cançons 
que transmeten el missatge 
d’amor, esperança, fe i pau.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
SENYORA CATALA-
NA, s’ofereix per cui-
nar, planxar, netejar, 
recollir nens a l’escola. 
Amb referències. Dis-
ponibilitat de cotxe i 
llibertat d’horari. Raó: 
605124666-973459217.
-----------------------------------
PERRUQUERIA I ES-
TÈTICA Imatge, preci-
sa ajudant/a avançat/
da. Presentar-se al c/ 
Barcelona, 68-70 o bé 
al telèfon: 973448313.
-----------------------------------
ES DONEN classes 
d’anglès de primària i 
ESO. Raó: 647185846.
-----------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes, 
comunions, bateigs i 
altres esdeveniments. 
Àmplia experiència en 
el sector audiovisual. 
Demani pressupost 
sense compromís. 
Contacte: Dani Arre-
gui, mòbil: 686774086 
o envieu e-mail: dania-
so@gmail.com
-----------------------------------

PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa en llengua 
anglesa. Possibilitat 
de fer-ho a particulars 
o grups organitzats. 
Raó: 650422582.
-----------------------------------

IMMOBLES
----------------------------------
OCASIÓ: llogo casa 
entre Balaguer i Sant 
Llorenç, amb jardí, 
barbacoa, piscina co-
munitària i zona espor-
tiva. Ideal per amants 
de la natura i l’esport 
i famílies amb nens. 
Molt bon preu. Raó: 
631204265.
----------------------------------
TRASPÀS restaurant 
a Balaguer amb ple 
funcionament per ma-
laltia. Raó: 628617053.
----------------------------------
VENC parcel·la edifica-
ble a la comunitat Sant 
Miquel (La Sentiu), 350 
m2, primera línia (20 m 
piscina). Lloc immillo-
rable. Raó: 973451231.
--------------------------------------

LLOGUER CASA a la 
Ràpita de 300 m2, 1 ha-
bitació suite (40 m2), 4 
habitacions grans, stu-
di (40m2), cuina (25m2), 
3 banys, gran menja-
dor, garatge per 2 cot-
xes, calefacció radiant, 
a/a, vidres laminats i 
persianes de seguretat 
automàtiques. Opció 
de mobles. Jardí exteri-
or (200 m2), tot acabat, 
amb tarima i piscina 
(de 10x4), pèrgola (de 
10x3), jardí d’entrada 
a l’habitatge (30m2) i 
solàrium (50 m2).Raó: 
687449890.
------------------------------------
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.
-----------------------------------
LLOGO CASA al car-
rer Lleida número 17b 
de Balaguer, amb 2 
habitacions, terras-
sa. Zona tranquil·la. 
Raó interessats trucar: 
973451231.
-----------------------------------

ES LLOGA apartament  
nou a l’Avinguda Països 
Catalans, amb 2 habi-
tacions. Raó telèfon 
contacte: 973446011.
--------------------------------------
OUTLET VENTA de 
pàrquings: pàrquing 
al carrer Banqueta, 43 
(4.000 e) i pàrquing al 
carrer Barcelona, 72 de 
línia (6.000 e) i també 
pàrquing tancat (12.000 
e). Interessats trucar al: 
676116396.
--------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, amb vistes 
al riu, foc a terra, mo-
blat i totalment equipat. 
També lloguer de pàr-
kings de línia  al c/ Sant 
Pere Màrtir de Bala-
guer. Interessats trucat 
als telèfons: 973447752-
639920281.
--------------------------------------
ES LLOGA pàrking de 
ratlla al Passeig de l’Es-
tació i també pàrking 
tancat al carrer Tarra-
gona. Preu a convenir. 
Raó telèfon: 626011839 
(trucar al vespre de 7 a 
10 h).
--------------------------------------

VARIS
--------------------------------------
SEÑORA MAYTE, vi-
dencia y tarot. Alta 
magia blanca. Horas 
a convenir. Razón: 
609135472.
-----------------------------------
L E Ñ A S  M O R E N O, 
encina,  almendro, 
olivo y roble. Razón: 
622779668-633690178.
-----------------------------------
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.
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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, al telèfon 
973 448 273.
------------------------------------
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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.
09.30 ” dissabtes
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                       disbts. mercat
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. 
16.35   “                                        divendres 
16.50 “ diari
19.10  “                        de dill. a div. 

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU                  diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             de dill. a disb.
19.47 “                                  de dill. a div.
06.30   ÀGER                             de dill. a div.
07.20  “                                            dissabtes
13.37 “                                      diumenge
14.00 “                              de dill. a disb.
14.25 “                              de dill. a div.
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
14.45 “                     de dill. a div. feiners
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
14.16 14.46
18.10 18.39
18.50 19.20
21.05 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 (2) 11.00
11.09 (4) 12.30

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 09.39
17.30  17.59
20.30 20.59

LA POBLA BALAGUER
12.56 (3) 14.16
17.30 (4) 18.50

(1) De dilluns a divendres feiners.
(2) Diari. Diumenges només fins a 
Balaguer.

De les 8 de la tarda del 20 de novembre a les 8 de la tarda del 27 de novembre ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 27 de novembre a les 8 de la tarda del 4 de desembre CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 4 de desembre a les 8 de la tarda de l’11 de desembre SALA

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
-------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
-------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL              973 450408
A MEDICS                                          973 447513
CENT. MEDIC RECONX.                973 448113
CREU ROJA                                      973 445795
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) Diumenge.
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