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 La muralla del Pla d’Almatà de Balaguer constitueix un 
monument únic a Catalunya, tant per la seva cronologia, 
que està a datada a inicis del segle VIIIè, com per la seva 
tipologia constructiva, realitzada a base de carreus de 
pedra sorrenca i encofrades de tàpia.
 La muralla tancava originalment un campament militar 
construït per les tropes àrabs i berbers que seguien el riu 
Segre en direcció nord cap a la conquesta dels territoris 
europeus. Un cop estabilitzada la conquesta i situada la 
frontera (tagr al-Allah) en aquesta zona, el campament 
militar es convertí en una ciutat (madina) estable, el nucli 
originari de l’actual ciutat de Balaguer. El Pla d’Almatà 
és objecte de diverses intervencions arqueològiques i 
projectes de recerca, donada la seva importància en la 
investigació sobre la vida quotidiana en la Catalunya 
medieval. 
 En la segona meitat del X i tot el XI, a l’interior de la 
muralla tenim vestigis de l’existència d’una madina, que 
perdurarà fins el 1105, any que es produí la conquesta 
feudal a càrrec del Comte Ermengol V d’Urgell.
 Amb les diferents excavacions realitzades, s’ha trobat 
una gran zona residencial, una zona industrial (barri dels 
terrissers) i dues àrees de necròpolis. La madina té un 
urbanisme molt ordenat amb carrers de direcció nord-sud 
i est-oest. Els carrers tenen 3,5 metres d’amplada, retallats 
pels pous negres d’algunes de les cases.
 Recentment s’han restaurat dues torres d’aquesta 
muralla islàmica, que formen part del patrimoni cultural 
de la ciutat de Balaguer. Un patrimoni tant desconegut 
com valuós i que els balaguerins n’hem d’estar orgullosos 
i fer-ne bandera.

Pla d’Almatà

 El 2015 passarà a la his-
tòria, entre altres fets, per 
ser l'any en què més vega-
des haurem anat a votar. 
Ara per ara som cridats a 
les urnes al maig, per esco-
llir nous ajuntaments, i al 
setembre, per decidir quin 
projecte de país, Catalunya, 
volem. Es creu que també hi 

haurà eleccions generals. 
Quant a les del 27-S, hom 
parla de si tenen o no ca-
ràcter plebiscitari. Del que 
estic segur és que  qui avui 
afirma que  només són unes 
noves autonòmiques avan-
çades,  segons el reparti-
ment d'escons, seran del tot 
plebiscitàries. És a dir, si les 
forces sobiranistes no asso-
leixen la majoria necessària 
per tirar endavant el procés 
cap a la independència, les 
que fins ara neguen el to de 

consulta d'aquests comicis, 
esdevindran les primeres a 
afirmar-lo i refermar-lo. En 
un tres i no res  canvien del 
tot el discurs. La prova més 
evident la vam tenir el pas-
sat 9-N: Com una “costella-
da” va acabar essent motiu 
de querella. Talment suc-
ceeix quan parlen de mani-
pulació informativa a TV3  i 
tallen a TV1 la primera apa-
rició de Bárcenas, en sortir 
de la presó, quan aquest es 
disposava a parlar.
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 L’Ajuntament de Ba-
laguer està adequant un 
solar ubicat entre els car-
rers Lleida i Tarragona de 
la ciutat per ubicar-hi un 
nou pàrquing municipal. 
La nova àrea d’estaciona-
ment tindrà capacitat per 
a uns 25 vehicles.
 Com en la  resta 
de pàrquings posats 
en mar xa, es tracta 
d ’ u n  t e r r e n y  c e d i t 
per un particular que 
l’Ajuntament s’encarrega 
d’adaptar-lo per tal que 
hi puguin estacionar 

vehicles. A canvi, el 
propietari rep la exempció 
en el pagament de l’IBI de 
la finca, la qual cosa no 
passa en aquest cas, ja 
que el particular l’ha cedit 
a canvi de l’adequació i 
manteniment de l’espai.
 E l  s o l a r  t é  u n a 
super fície d’uns 700 
m e t r e s  q u a d r a t s 
i  e s t à  u b i c a t  e n 
una  zona  de  cases 
unifamiliars, propera 
al carrer Barcelona i al 
Passeig de l’Estació. 
A m b  l ’ e n t r a d a  e n 
funcionament d’aquesta 
àrea, l’Ajuntament haurà 
adaptat, mitjançant la 
col·laboració público-
privada, un total de set 
espais d’aparcament a 
la ciutat de Balaguer, 
millorant zones escasses 
d’aparcaments.

L’Ajuntament posa en
funcionament un nou
pàrquing per 25 vehicles

Obres d’adequació del pàrquing

El solar està ubicat 
entre els carrers 
Lleida i Tarragona, i 
té una capacitat per 
aparcar 25 vehicles

120 tractors i 7 carrosses protagonitzen 
la Festa dels Tres Tombs de Sant Antoni

 Uns 120 tractors i set 
carrosses van prendre part  
en els tradicionals Tres 
Tombs de Balaguer, que 
se celebren amb motiu de 
la festivitat de Sant Antoni 
Abat. Com és habitual, els 
vehicles van donar els Tres 
Tombs a l’itinerari que inclou 
la plaça Mercadal, centre 
neuràlgic de la festa, el 
passatge Gaspar de Portolà, 
el Pont Nou i un tram de 
l’avinguda Països Catalans, 
fins a l’altura de l’estació 
d’autobusos.
 A la plaça Mercadal, 
els tractors i carrosses van 
rebre la benedicció per part 

de la parròquia de Balaguer. 
Tot i que la festivitat de 
Sant Antoni era dissabte, 
els Tres Tombs es van 
celebrar el diumenge per 
evitar la coincidència amb 
el mercat setmanal. Abans 
de la desfilada, es va fer la 
benedicció dels animals 
domèstics.
 Els actes van estar 

La carrossa de l’Escola Pia, va ser la guanyadora

presidits pel president de 
la confraria de Sant Antoni, 
Joan Comelles; l’alcalde de 
Balaguer, Josep Maria Roigé, 
i la presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Concepció Cañadell. 
 Pel que fa al concurs de 
carrosses, la guanyadora va 
ser  “Si vols esmorzar bé, 
vine a Balaguer” de l’Escola 
Pia; el segon premi va ser 
per una carrossa de Dona 
Rural, batejada “Batent 
l’era”, i el tercer premi  va 
ser per “La Sínia” de Sergi 
Mangues.
 El dissabte 24 es va fer 
el sorteig de la Rifa de Sant 
Antoni, sortint el nº 1135 
Sèrie A, amb un porc de 100 
kg, el nº 1895 Sèrie B, un 
cap de setmana de 3 dies 
a Madrid, el nº 0178 Sèrie 
C, un televisor pla de 32 
polsades, i el nº 5354 Sèrie 
D, un viatge a Mallorca .

Benedicció dels animals

La tradicional festa es 
va celebrar el passat 
diumenge 18 de gener a 
la Plaça del Mercadal de 
Balaguer
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El passeig de l’Estació acollirà una 
nova edició del Mercat de les Rebaixes

 Els comerciants del 
Centre Històric van en-
tregar els lots als gua-
nyadors de la ‘Grossa 
del Centre Històric’, la 
rifa organitzada amb 
motiu de les festes de 
Nadal. Els guanyadors 
del sorteig han estat Jus-
to Trotocha, Cristina Dat-

sira, Júlia Llobet i Jaime 
Yuste.
 Els premis s’han rifat 
entre tots els clients de 
les botigues d’aquesta 
zona. Uns 77 negocis han 
col·laborat en la gros-
sa d’enguany, aportant 
productes que han estat 
exposats.

Sorteig dels premis de la 
Grossa del Centre Històric

Sorteig de la Grossa del Centre Històric

Mercat de les Rebaixes d’hivern

 Balaguer Comercial 
2021 realitzarà el divendres 
6 de febrer i dins les activi-
tats proposades per aquest 
any la XX edició del Mercat 
de les Rebaixes on es pre-
veu que més d’una vintena 
de parades hi participin.
 L’horari serà des de les 
10 del matí fins a les 5 de 
la tarda; aquest mercat 
compta amb una bona 
acollida  entre tots els 
clients que s’atansen  per 
tal de comprar o fer una 
ullada a les ofertes.
 Es celebrarà al Passeig 
de l’Estació i s’hi podrà 
trobar des de roba infantil, 
juvenil,confecció home-
dona,llenceria, roba per 
a la llar i també  sabates, 
òptica i un ampli ventall de 
complements i objectes de 
regal.

Organitzat per l’Associació Balaguer Comercial 
2021, el Mercat de les Rebaixes d’hivern es
celebrarà el proper divendres 8 de febrer
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L’Ajuntament arranja fins a quatre
camins rurals en molt mal estat

 L’Ajuntament de Bala-
guer projecta la reparació 
de quatre camins rurals, els 
quals es troben en molt mal 
estat. L’actuació consistirà 
en l’excavació i rebaixat de 
la superfície per tal d’anive-
llar-los i el posterior arranja-
ment amb una capa d’àrid 
reciclat.
 El regidor d’Obres i 
Serveis, Miquel Vendrell, va 

explicar que es tracta d’una 
actuació urgent a causa del 
mal estat d’aquests camins, 
actualment plens de clots 
i desnivells, fins al punt 
de resultar intransitables 

Arranjaments de camins

en cas de precipitacions 
moderades. Així mateix, 
ha recordat que són vials 
bastant transitats ja que 
donen accés a finques 
rurals.

Els camins que s’han 
d’arranjar donen accés a 
finques rurals i son
intransitables en
èpoques de pluges

Balaguer celebrarà la Festa del
Carnestoltes el dissabte 21 de febrer
 Balaguer  celebrarà 
la Festa de Carnestoltes 
el proper dissabte 21 de 
febrer. A partir de les 16.30 

Carnestoltes

 Durant l’any 2014 
la Borsa de Mediació 
per al Lloguer Social 
d e  l a  N o g u e r a 
(BMLLS) ha augmentat 
s i g n i f i c a t i v a m e n t 
e l  n o m b r e 
d ’assessoraments  i 
gestions pel  que fa 
als ajuts per pagar el 
lloguer i la convocatòria 
extraordinària adreçada 
a  aturats  de  l larga 
durada. Aquesta borsa 
és un servei gratuït que 
ofereix l’Administració 
per faci l i tar  l ’accés 
a l’habitatge a preus 

assequibles, basat en 
la mediació entre el/
la propietari/ària i el/
la llogater/a. Té com a 
objectiu donar cabuda 
a les necessitats de 
les  persones  de  la 
Noguera, posant especial 
incidència al col·lectiu 
j o v e ,  e n  q ü e s t i o n s 
r e l a c i o n a d e s  a m b 
l’habitatge. La finalitat és 
posar en contacte, amb 
condicions avantatjoses, 
els llogaters amb els 
propietaris. Actualment 
s’informa les persones 
interessades, sobre la 
normativa als contractes 
de lloguer; visiten els 
habitatges per comprovar-
ne l’estat; gestionen els 
contractes; intervenen en 
els conflictes... Són molts 
els serveis que donen per 
agilitzar aquests tràmits.

La Borsa de Mediació pel
lloguer Social ha tramitat 86 
ajust durant el 2014

Presentació Borsa de mediació per al Lloguer Social

Un servei gratuït 
per facilitar l’accés 
a l’habitatge a uns 
preus assequibles i 
facilitar les gestions

h hi haurà la concentració 
de totes les carrosses, 
comparses i disfresses 
davant l’estació de trens, al 

carrer Noguera Pallaresa, 
des d’on sortirà la rua cap 
a la plaça del Mercadal. 
Les carrosses i comparses 
que  vulguin anar a la rua, 
es poden inscriure al web 
balaguer.cat o al telèfon 
973446606 (Impic), per tal 
de rebre la subvenció.
 Enguany el grup que 
farà de rei Carnestoltes 
i organitzarà la moguda 
nocturna, serà l’Associació 
d e  J o v e s  B a l a g u e r, 
r e c e n t m e n t  c r e a d a , 
aportant canvis al ball 
de nit, així com posar un 
photocall  al ball de nit i un 
Dj pel festa.
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Ràdio Balaguer incorpora enguany tres 
nous programes a la seva programació

 R à d i o  B a l a g u e r 
incorpora aquest mes de 
gener en la seva graella tres 
nous programes. Es tracta 
de “La Noguera de prop”, 
“Fent Ruta” i “Tertúlia 21”.
 “La Noguera de prop” 
vol ser un espai de conversa 
amb els diferents alcaldes 
de la comarca per conèixer 
de més a prop cadascun dels 
municipis que conformen la 

comarca de la Noguera.
 “Fent ruta” està dedicat 
a l’oferta turística que ens 
ofereix tota la comarca de 
la Noguera.
 “ Te r t ú l i a  2 1 ”  s e r à 

Un moment del programa “La Noguera de prop”

“La Noguera de prop”, 
“Fent Ruta” i “Tertúlia 
21” són els nous
programes d’emissió 
d’aquest inici d’any

Nova marató de Donació de Sang els 
dies 30 i 31 de gener a l’Ajuntament

 E l  d ivendres 30 de 
gener de 17 a 21h i el 
dissabte 31 de 10 a 14h a 
la Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament es farà una 
nova edició de la marató de 
donació de sang.
 Aquesta Marató de 
donació de sang està 
organitzada pel Banc de 
Sang i Teixits de l’hospital 
Arnau de Vilanova amb 
col·laboració de l’Associació 
de donants de sang de la 
Noguera.
 D e s  d ’ a q u e s t e s 
associacions es recorda 
la importància de que la 
societat doni sang per 
poder omplir les reserves.Ajuntament de Balaguer

Organitzada pel Banc de Sang de l’Arnau de Vilanova 
i l’associació de donants de sang

un espai on s’analitzarà 
l’actualitat de Balaguer, de 
la comarca, del país i del 
món, un programa de diàleg 
i d’opinió on estarà permès 
parlar de tot.

 Creu Roja Joventut 
a Catalunya  ha repartit 
més de 80.000 joguines 
a  29 .142 infants  en 
situació de vulnerabilitat 
el passat dia de Reis. 
La 22ena edició de la 
campanya, amb el lema 
“No és per les Joguines. 
La teva solidaritat, els 
seus drets” al territori de 
la Noguera, ha comptat 
amb el  suport  d ’un 
equip de voluntariat de  
26 persones de Creu 
Roja Joventut i 12 de 
voluntariat adult, als 
municipis de la comarca 
on s’ha dut a terme. 
 Gràcies a aquesta 
xarxa de voluntariat i a 
la coordinació de tots els 
serveis socials, Càritas 
i Creu Roja s’han pogut 
atendre a un total de  89 
famílies,  i 206 infants  
han rebut una joguina 

aquestes festes. Cal dir 
que el 66% de les famílies 
que reben joguines són de 
nacionalitat espanyola.
 A i x í  m a t e i x ,  l a 
campanya ha tornat 
a  c o m p t a r  a m b  u n 
ampli suport del teixit 
empresarial. En aquesta 
edició, han col•laborat 
amb la recol l ida de 
joguines o la difusió de 
la campanya: Joguines 
Jartoys, Joguines Adell, 
Re g a l s  5  e s t r e l l e s , 
L a p a l l a v a c a r a ,  l a 
Biblioteca Municipal de 
Balaguer ”Marguerida 
de Monferrat” i el   Fútbol 
Club  Balaguer. Aquesta 
campanya anual també 
s’emmarca en el Projecte 
de la Joguina Educativa 
de Creu Roja Joventut, 
que promou durant tot 
l’any el valor pedagògic 
del joc arreu del territori. 

Creu Roja Joventut tanca la 
campanya de Reis, amb més 
de 80.000 joguines

Creu Roja Balaguer
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 L a  D i p u t a c i ó  d e 
Lleida i  la Fundació 
Renal  Jaume Arnó, 
conjuntament amb el 
Departament de Salut 
de la Generalitat de 
Catalunya i la Unitat 
d e  D i a g n ò s t i c  i 
Tractament de Malalties 
A t e r o t r o m b ò t i q u e s , 
(UDETMA), posen en 
marxa un estudi científic 
pioner a Catalunya que 
permetrà realitzar en 
3 anys proves a 12.000 
l le idatans amb r isc 
de patir una malaltia 
cardiovascular o renal.
 L e s  m a l a l t i e s 
cardiovasculars són 
la primera causa de 
mort a Catalunya. La 
sang aporta oxigen i 
substàncies nutrients 
a tots els teixits de 
l ’ o r g a n i s m e  i  l e s 
conseqüències d’un 
reg insuficient afecten 
sobretot el cor (angina 

de pit, infart), el cervell 
(ictus o feridura) i les 
extremitats inferiors 
(risc d’amputació).
 L e s  p r o v e s  e s 
d u r a n  a  t e r m e  e n 
un bus medicalitzat, 
que  es  desplaçarà 
per  les  comarques 
lleidatanes per realitzar 
in situ un diagnòstic 
precoç a una població 
diana d’entre 40 i 70 
anys,  seleccionada 
a l e a t ò r i a m e n t  p e r 
acompl i r  d i fe rents 
factors de risc, com la 
hipertensió arterial o 
l’obesitat, entre altres.
 L’any 2015, el “Bus 
de la Salut” visitarà 72 
municipis lleidatans. 
Po d e u  t r o b a r  m é s 
informació sobre el 
c a l e n d a r i  a  w w w.
elbusdelasalut.cat). La 
Diputació de Lleida ha 
invertit 1,5M d’euros en 
aquest projecte.

El bus de la salut.
Ens aturem perquè tu no ho 
facis

Una de les parades del bus de la salut

Joan Reñé, President de la Diputació de Lleida.
“És aproximar serveis als pobles”

Per què la Diputació ha 
apostat per aquest pro-
jecte?
Perquè entronca perfec-
tament amb la vocació 
de servei de la Diputació 
de Lleida i d’aproximar 
als municipis tot allò que 
faci millor la vida del seus 
ciutadans. Amb la Funda-
ció Renal Jaume Arnó -de 
manera puntual- i amb 
el departament de Salut  
de la Generalitat -de ma-
nera més constant- hem 
col•laborat en diverses ac-
cions i en aquest projecte 
l’entesa ha estat total des 
del primer moment perquè 
es tracta d’un projecte que 
s’explica per si sol: recerca 
científica, prevenció i, en 
definitiva, salut.
Teníem, doncs, el projecte, 
la necessitat d’aproximar 

el servei als municipis, l’ex-
pertesa mèdica, i la volun-
tat de col·laboració, hi hem 
acabat d’afegir la il·lusió en 
una proposta que té per les 
seves característiques un 
caràcter pioner a tot Cata-
lunya, per la qual cosa ens 
en sentim molt orgullosos.

L’acció en salut pública és 
una prioritat per la Dipu-
tació.
Sí, hi ho fem d’acord amb 
les competències que són 
assignades per llei a la 
institució i, sobretot,  en 
coordinació amb els ajun-
taments i la Generalitat. 
Programem cada any les 
actuacions més necessàri-
es en funció de les dispo-
nibilitats i necessitats de 
cada moment. I això pas-
sa per diversos projectes 

d’obra, com ara ampliaci-
ons de consultoris locals, 
la creació de tanatoris i sa-
les de vetlla; la construcció 
i condicionament d’equi-
paments hospitalaris,  o 
l’adquisició tecnològica 
per als centres d’atenció 
primària i de referència. 
També fomenten la trans-
ferència del coneixement, 
amb un sistema de beques 
pioner a les terres de Lleida 
amb l’objectiu de fomentar 
la investigació biomèdica 
des del territori i reforçar 
l’actual sistema sanitari.
La institució també finança 
els ajuntaments perquè pu-
guin disposar del servei de 
socorrisme en les piscines 
públiques durant l’estiu; 
disposin de parcs de salut 
o fomentin la pràctica d’hà-
bits saludables.

Algun altre projecte nou 
per aquest 2015?
Sí. Aquest gener també 
està previst que finalitzin 
els treballs del Centre de 
Recerca Biomèdica Avan-
çada (CREBA), ubicat a 
Torrelameu, i que treballarà 
en paral·lel amb el Centre 
d’Estudis Porcins. Aquest 
equipament, sota la tutela 
científica de l’IRBLleida, 
ha de permetre un impor-
tant ventall de possibilitats 
de recerca biomèdica i 
d’investigació universitària 
aprofitant el mimetisme 
de la fisiologia del porcí. 
En aquest moment, estem 
acabant d’equipar els qui-
ròfans que requereixen 
d’una altra complexitat tec-
nològica per a ser pràctics 
per a la recerca.Joan Reñé, President de la Diputació de Lleida
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 El diumenge 25 de ge-
ner el Club Excursionista 
Les Peulles del Montsec 
va organitzar una sortida 
en què hi varen assistir 
una vintena de persones. 
El recorregut va ser cir-
cular; es va sortir de Les 
Avellanes, cap a Tartareu 

(on van esmorzar), i es 
va tornar cap a Les Ave-
llanes passant pel Molí 
de Tartareu. El camí de 
retorn va estar netejat per 
membres del Club i forma 
part de la 3a Marxa-Trail 
Les Peulles 54, que orga-
nitza la mateixa entitat.

El Club Excursionista Les
Peulles inicia el calendari 
d’excursions per la zona

Foto de grup dels participants a la sortida

Presentació del programa d’actuacions 
en el tram de carretera Tàrrega-Alfarràs

Presentació dels projectes

 El secretari d’Infraes-
tructures i Mobilitat, Ricard 
Font, va presentar a Bala-
guer un programa d’actua-
cions de millora al corredor 
que formen les carreteres 

C-53 i C-26 entre Tàrrega 
i Alfarràs. Van assistir a 
la reunió els alcaldes dels 
municipis afectats per les 
millores, el delegat terri-
torial del Govern a Lleida, 

Ramon Farré, i la presidenta 
del Consell Comarcal de la 
Noguera, Concepció Caña-
dell. 
 Els dos eixos d’aquest 
programa són, d’una banda, 
executar obres per afavorir 
la seguretat viària a les 
travesseres al llarg del seu 
recorregut i, de l’altra, avan-
çar en els projectes de con-
dicionament i construcció 
de variants.
 L’eix viari entre Tàrrega 
i Alfarràs pertany a la 
xarxa bàsica secundària 
de la Generalitat; la C-53 
registra un trànsit d’uns 
7.800 vehicles diaris de 
mitjana –amb un 10% de 
vehicles pesants– i la C-26, 
uns 3.300, amb un 12% 
de pesants. En total, l’eix 
suma una longitud de 57,7 
quilòmetres.
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Alumnes de la Ràpita participen de 
l’activitat “Let’s explore Europe”

Alumnes de l’escola de la Ràpita

Inaugurades les obres de millora de
l’Església de l’Assumpció de les Avellanes

Van rebre la visita d’una noia italiana que els va fer 
viatjar per Europa a traves d’un joc en anglès

 Aquest curs escolar 
2014-2015 tot l’alumnat i 
mestres de l’escola Dos 
Rius de Camarasa des de 
P/3 fins a sisè de primària  
participen  en un projecte 
internivells de cultura 
emprenedora. 
 La finalitat és realitzar 
un treball cooperatiu on 
es posin de relleu els 
valors de la iniciativa  i 
l’autonomia personal. 
Els productes realitzats 
per l’alumnat es posaran 
a la venda al mercat 
setmanal del municipi, a 

partir del tercer trimestre. 
A m b  e l s  b e n e f i c i s 
obtinguts col·laboraran 
amb projectes solidaris i 
organitzaran una activitat 
lúdico/educativa per a tots 
els nens i nenes.
 Per portar a terme el  
projecte es va convocar un 
Ple municipal extraordinari 
al Casal de Camarasa per 
exposar a l’Ajuntament que 
volen fer les cooperatives i 
que necessiten el permís 
d’alta. L’acte obert a tota 
la comunitat educativa 
va estar protagonitzat per 
l’alumnat de l’escola. 
 L’ a j u n t a m e n t  d e 
Camarasa va signar 
l’alta de la cooperativa 
amb e ls  pres idents 
de les cooperatives. A 
més l’Ajuntament es va 
registrar com a soci de les 
cooperatives.

La comunitat educativa de 
l’escola Dos Rius participa en 
un projecte d’emprenedors

Alumnes de l’Escola Dos Rius

El propi Ajuntament 
s’ha registrat com a 
soci de les
cooperatives creades 
pel projecte

 L’escola de La Ràpita 
(ZER El Jonc) va rebre fa uns 
dies una visita molt especial 
d’una noia italiana que 
va fer viatjar per diferents 
països europeus a tots els 
i les alumnes, des de P3 a 
6è de primària, mitjançant 
un joc. Així van conèixer 
capi ta ls ,  monuments , 
personalitats, tradicions... 
I tot en llengua anglesa.
 L’act iv i tat  es t i tula 
«Let’s explore Europe» i 
e s t à  o r g a n i t z a d a  p e r 
Coordinació  Rural  de 
Catalunya, organització 
sense afany de lucre, que 
treballa en conveni amb el 
Departament de Benestar 
Social i Família.

Nova façana de Església

 El passat diumenge 28 
de gener es van inaugurar 
les obres de millora de 
l’església de l’Assumpció 
de les Avellanes.
 Aquestes obres s’han 
fet amb dos fases. En la 
primera es va rehabilitar la 
coberta i reforçar els murs i 
les bolles de la nau central, 
del cor  i la sagristia.
 En la segona fase, que és 
la que s’ha fet últimament, 
s’ha rehabilitat l’absis, la 
façana oest i est que és 

la principal, l’espadanya, 
recuperació exterior del 
volum de la capella gòtica 
i treure el cablejat de la 
façana.
 Totes aquestes obres,  
han suposat una inversió 
de més de 150.000 euros.
 Amb aquestes obres es 
posa en valor l’edifici d’una 
importància rellevant dins 
del patrimoni d’aquesta 
zona,  aix í  com també 
gaudir de l’edifici amb la 
tranquil·litat que ara ofereix.
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 L’exposició ‘Català-
Roca. Retrats’, es pot 
veure al Museu de la 
Noguera fins el proper 
diumenge 22 de febrer.
 La producció de la  
Xarxa de Museus de les 
Terres de Lleida i Aran 
perl longa d’aquesta 
manera la seva estada a 
la capital de la Noguera.
 Català Roca està 
considerat un pioner 
i  r e n o v a d o r  d e  l a 
fotografia documental i 
del reportatge gràfic al 
nostre país durant els 

anys cinquanta i seixanta, 
la seva fotografia ha estat 
comparada freqüentment 
amb la de cèlebres autors 
com Robert Doisneau o 
Henri Cartier-Bresson, 
especialment per les 
afinitats de l’obra d’aquests 
fotògrafs amb el seu 
particular estil basat en el 
realisme poètic, l’estètica 
de l’instant decisiu i la 
recerca constant de llum.
 L’ e x p o s i c i ó  e s 
presenta com una lectura 
prospectiva d’una de 
les seves facetes com 
a fotògraf: la fotografia 
del retrat, un gènere que 
Català-Roca va conrear 
des dels inicis de la seva 
trajectòria i, especialment, 
durant els anys en què 
va col·laborar amb el 
setmanari Revista (1952-
1954).

L’exposició “Català-Roca.
Retrats” es pot veure fins el 
22 de febrer al Museu

Exposició de retrats de Català Roca

Català Roca és un 
dels millors fotògrafs  
de postguerra, pioner 
en la fotografia
documental

Comença el cicle d’hivern del Teatre 
amb “La ratonera” d’Agatha Christie

 El proper dissabte 14 de 
febrer s’estrenarà el cicle 
d’hivern del Teatre amb ‘La 
Ratonera’ d’Agatha Chris-
tie, a partir de les 10 del 
vespre. Versió i direcció de 
Víctor Conde i interpretada 
per  Mariona Ribas, Fer-
ran Carvajal, Aleix Rengel, 
Xavier Bertran, Anna Gras-
Carreño, Santi Ibáñez, Joan 
Amargos i Montse Perez. 
L’obra d’Agatha Christie, la 
Reina del Misteri i la novel-
la negra, ens sorprèn amb 
el seu major clàssic teatral 
al més pur estil Christie: 
8 personatges aïllats ac-
cidentalment a la Mansió 

Monkswell; es cerca l’as-
sassí que sembla estar 
entre ells… i res és el que 
sembla!   Investigar en 
aquests singulars personat-
ges i el seu obscur passat. 
Encertaràs qui és l’assassí? 
La Ratonera, l’obra més 
vista de tots els temps.
 Paral·lelament al cicle 
de Teatre d’hivern del Tea-
tre Municipal, que oferirà 

Les princeses també es tiren pets

a més de La Ratonera, les 
obres «El Crèdit», escrita 
per Jordi Galceran, dirigida 
per Sergi Belbel i interpre-
tada per Jordi Bosch i Jordi 
Boixaderas; i «Fedra» amb 
un repartiment de luxe: 
Emma Vilarassau, Mercè 
Sampietro, Lluís Soler i 
Jordi Banacolocha.
 Aquesta programació 
s’alternarà amb la del cicle 
familiar, que va estrenar-se 
el passat diumenge 25 de 
gener, el pallasso Marcel 
Gros amb l’espectacle ‘Mi-
nuts’. Les properes obres 
són ‘Les princeses també 
es tiren pets’ el proper diu-
menge 22 de febrer a les 18 
hores i ‘Operació AVI’, el 
diumenge 22 de març a les 
18 hores. 
 Com a novetat en aques-
ta temporada, s’ofereix un 
abonament per 12 euros per 
les tres obres de teatre del 
cicle familiar.

La Ratonera

El proper 14 de febrer 
s’iniciarà el cicle amb 
la representació “La 
ratonera”, un clàssic 
d’Agatha Christie
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El racó del poeta
Miquel Trilla
--------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Gairebé sempre,
tènuement,
les paraules parlen
d’aquell que les diu.
Amanyagant  l’esma
delicadament,
un reflex penetra
com pulsió dels dies,
hereva dels anys,
fins al si de l’ara
que el temps ha forjat,
i alhora descriu:
Si barrejar goses
honors i vanitats,
desfaràs les tanques
entre el bé i el mal.
L’hivern, el fred i el glaç,
campen al defora.
S’entelen els vidres
i de dins estant,
es fa més difícil
veure algú gelat.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Mercè Cuartiella gua-
nyadora del Premi Llibre-
ter 2012, torna a les lli-
breries amb una narració 
absorbent sobre les rela-
cions familiars, l’amor i 
l’amistat.
 Quan la Mei desco-
breix que el seu marit l’ha 
deixat, es veu obligada a 
tornar a viure amb els 
seus amics de joventut, 
a trobar feina, a enfron-
tar-se als objectes que 
l’envolten i a buscar el su-
port de la Sònia, la seva 
germana, una dona que 
es guia per un codi moral 
propi. Una espiral sorpre-
nent d’esdeveniments, 
on es barregen venjan-
ces, relacions sexuals 
de resultats impensa-
bles, armenis de mitjana 
edat, un misteriós viatge 
a Marsella i tractes fora 
de la llei. Un relat vital, 
actual, àgil i molt proper 
amb infinitat d’emocions 
humanes retratades.

A l’ombra de l’arbre 
violeta
Autor: Sahar Delijani
Gènere: Novel·la

 Novel·la colpidora 
ambientada a  l ’ I ran 
postrevolucionari, basada 
en les paoroses vivències 
de l’autora i els seus 
familiars i amics. Mares i 
fills, pares, avis i germans; 
t r e s  g e n e r a c i o n s 
p r o t a g o n i t z e n  u n a 
h i s t ò r i a  d r a m à t i c a 
guiada pels anhels de 
justícia i llibertat, però 
encadenada a la barbàrie 
d’un present que no han 
triat.  Vides comunes 
que s’entrellacen i que 
evidencien la repressió, 
la brutalitat i la injustícia 
d’un règim, encegat per 
les doctrines religioses, 
que s’imposa amb mà 
de ferro. Una mare que 
silencia el plor a la presó, 
una germana que no 
s’atreveix a estimar, un 
pare que entrega la vida 
per la seva família... Una 
emocionant novel·la que 
denuncia el perill dels 
fonamentalismes.

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

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

L’afer marsellès
Autor: Mercè Cuartiella
Gènere: Novel·la

 La Carol ina és la 
filla gran de la Mama 
Cocodrila. Fa poc que ha 
tingut un germanet i la 
mare només té ulls per a 
ell: que si unes escates i 
unes urpes remenudes, 
que si un musell rebufó... 
Però  resul ta  que  e l 
germanet baveja i això a 
la Carolina li fa molt de 
fàstic.
 Un dia, mentre la 
mare és a comprar un 
barret nou, la Carolina 
decideix entrar a la Botiga 
de bebès i canviar el seu 
germanet per un altre: 
ho prova amb un cadell 
d’ós panda, d’elefant i 
amb dos tigres bessons, 
però cap no li fa el pes. 
Potser, al capdavall, el 
seu germanet no està tan 
malament...
 Un conte entretingut 
que tracta un tema molt 
comú entre les famílies 
amb infants, com és la 
gelosia entre germans.

El canvi
Autor: Jan Ormerod
Gènere: Infantil (+5)
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Classificació
Primera Catalana

1. Morell .......................39
2. El Catllar  .................33
3. Santboià ...................32
4. Sant Ildefons ...........31
5. Almacelles ...............29
6. Vilanova ...................28
7. Reddis ......................25
8. Rapitenca .................25
9. Viladecans ...............25
10. Balaguer ............... 23
11. Lleida B ..................22
12. Tàrrega ...................22
13. Amposta .................22
14. Torredembarra ......20
15. Mollerussa .............16
16. Igualada .................15
17. Juventud ................15
18. Torreforta  ..............15

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Iban Parra .......... 5
2. A. Monforte ........ 4
3. J. Martínez ......... 2
4. Jordi Clivillé....... 2
5. Yerai Darias ....... 2
6. Victor Darias...... 2
7. Pau Solanes ...... 1
8. M. del Aguila ..... 1
9. M. Rodriguez ..... 1
10. J. Figuerola ...... 1

El Balaguer va perdre 
en el darrer partit de la 
primera volta per 2-1 al 
camp de l’EFAC Alma-
celles, en un partit en 
que el porter Alfred va 
ser expulsat per una 
falta sobre Raya, i Víc-
tor va haver de posar-se 
sota els pals, ja que el 
Balaguer no portava 
porter suplent, i va tor-
nar a perdre el passat 
diumenge a Viladecans 
en el primer partit de 
la segona volta, amb 
un equip amb moltes 
baixes tant per sanció 
com per lesió.

Víctor Darias

Propers encontres

01/02/2015 --  16,30 h
Camp Municipal 

Balaguer
Balaguer | Torredembarra
-------------------------------------

07/02/15  --  17 h
Camp C.F. Reddis
Reddis| Balaguer

El CF Balaguer acaba la primera volta 
amb derrota i és a meitat de la taula 
FUTBOL>> L’equip de 
Joan Roca van perdre a 
Almacelles i a
Viladecans a l’inici de la 
segona volta

18/01/2015

ALMACELLES 2
BALAGUER 1

 El Balaguer ha iniciat la 
segona volta del campionat 
de la mateixa manera que 
va acabar la primera. Dues 
derrotes que han de mar-
car un punt d’inflexió dels 
homes que entrena Joan 
Roca, que han fet els deures 

als 42 punts que donen la 
salvació matemàtica.
 En el darrer partit de la 
primera volta, un rival com-
plicat, l’Almacelles que es 
troba en un gran moment 
de resultats. El partit va 
ser molt igualat, i només la 
rigurosa expulsió del porter 
Alfred en una jugada a l’in-
terior de l’àrea va trencar el 
partit, amb un penal i amb el 
jugador de camp Víctor sota 
els pals, ja que el porter no 
tenia porter reserva. Mon-
forte va retallar diferències 
a falta de dos minuts pel fi-
nal, però no va ser suficient 
per treure un resultat posi-
tiu. El passat diumenge el 
Balaguer va caure al camp 
del Viladecans on va patir 
la derrota més gran de la 

en la primera volta amb 23 
punts i l’equip a la meitat 
de la taula, complint amb 
l’objectiu de principis de 
temporada, que no és altre 
que aconseguir la perma-
nència a la categoria, i que 
poden aconseguir arribant 

25/01/2015

VILADECANS 3
BALAGUER 0

Arrencada de Pau Solanes

Albert Jimenez protegint una pilota

temporada, per 3-0. Els gols 
van arribar als 23 primers 
minuts, i tot i intentar-ho la 
càrrega era massa gran per 
l’equip de Joan Roca que 
aquest diumenge rebrà al 
Torredembarra.
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El CF Sala Balaguer-Cristec perd  3-1 
en la seva visita a la pista del Ripoll

FUTBOL SALA>> El 
Club Futbol Sala Bala-
guer Check Systems va 
derrotar a domicili al 
Manlleu per 3-6, i conso-
lida la quarta plaça de la 
classificació de la Lliga 
nacional femenina de 
Futbol Sala.

 Amb 10 victòries i 3 
derrotes després de tretze 
partits disputats, les bala-
guerines es mostren com 
un dels millors equips del 
futbol sala femení català. 
Aquest diumenge a les 11 
h rebran al 2n classificat, 
el Sitges.

Victòria del Balaguer Check 
Systems per 3-6 a Manlleu

Balaguer Check Systems

Balaguer-Cristec 

 Inici de partit igualat amb 
més control de pilota dels 
locals i amb un Balaguer 
tancat a darrera intentant 
jugar al contraatac. Sobre 
els minuts 10 i 11 dues 
errades defensives dels 
visitants provoquen que el 
Ripoll s’avanci al marcador 
2-0. És al minut 16 quan Xavi 
Serra  aconsegueix retallar 
diferències amb un xut 
escorat al corner. A partir 
d’aquí el Cristec aconseguí 
assetjar la porteria local.
 La segona part molt 
igualada i no és fins al final 
del partit que el Ripoll fa el 
tercer gol.
 Cal destacar la bona 
aportació que van fer els 
tres jugadors del Filial, 
Guifré Ricart ,  Alfonso 
Martinez i Albert Bové.

FUTBOL SALA>> L’equip que entrena José Diaz, 
mermat per les baixes, va haver de convocar tres 
jugadors del filial davant un dels aspirants al títol
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Balaguer va acollir una Trobada d’Escoles 
de Bàsquet amb 300 joves esportistes

 Uns 300 nens i nenes 
van participar en la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet de 
Balaguer, en la qual hi 
van prendre part diversos 
equips de la demarcació 
en les categories Baby’s, 
Escola i Premini.
 La trobada, organitzada 
per la Federació Catalana 
de Bàsquet i que se cele-
brava conjuntament amb 
Vallfogona de Balaguer i 
Artesa de Segre, va comptar 
amb la presència al pavelló 
d’Inpacsa del CB Alpicat, 
CB Bellpuig, CB Pardinyes, 
CE Maristes, CN Tàrrega, 
Força Lleida, CB Balaguer i 
Vedruna.Trobada d’Escoles de Bàsquet

El CTT Cudós Consultors guanya els tres 
partits de la concentració de Las Rozas

BÀSQUET>> Els clubs d’Alpicat, Bellpuig, Pardinyes, 
Maristes, Tàrrega, Lleida i Balaguer hi van participar

Molt bons resultats 
aconseguits el 17 de 
gener  a la lliga Catalana 
de natació organitzada 
per INEF Lleida, amb 
la participació de més 
de 180 nedadors en 
categoria benjamí i 
prebenjamí de 6 clubs 
de la província.

D e s a t a q u e m  e n 
categoria Prebenjamí  
la 1a posició d’en Jordi 
Suñé en masculí i la 3a 
de la Cristina Palacin 
en femenina en els 25 
lliures.

En categoria Benjamí 

del 2006 destacar la 1a 
posició de l’Arnau Pifarré 
en els 50 esquena i en els 
50 papallona  , en femení 
tenim la  5a posició de 
la Jasmina Peró en els 
50 papallona, destacar 
també els resultats de  
l’Helena Roca, Roger 
Martí i l’Ariadna Nuñez.

E n   b e n j a m i n a 
mascul í  2005  l ’E r ic 
Alarcón 2n classificat en 
els 50 papallona,  Giulian 
Alecsandru 4t  en els 50 
esquena  i en Jaume Pallé 
6è i bons resultats de 
l’Albert Salvia i l’Iker Ruiz. 
En Benjamí  femení del 
2005 tenim la 4a posició 
de la Berta Benseny en 
els 100 esquena, , i bons 
resultats per la  Núria 
Bonet,  l’Alba Farré la 
Martina Ollé, la Cel Viola  
i la Clàudia Teres.

Bons resultats dels nedadors 
balaguerins en la lliga
catalana benjamí

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> En total 
hi van participar uns 
180 nedadors
federats en dels sis 
clubs lleidatans 

CTT Balaguer Cudós Consultors

TENNIS TAULA>> El 
Balaguer Cudós Consultors 
ha arrasat en la concentració 
celebrada el passat cap 
de setmana a Las Rozas, 
guanyant els tres encontres 
disputats, contra Collado 
Mediano, Las Rozas, i San 
Sebastian de los Reyes-Dos 
de Mayo. L’equip format per 
Loredana Dorca, que ho ha 
guanyat tot, i les alevines 
del planter del Balaguer 
Gemma Lladonosa i Vinyet 
Solans.
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 Resultats molt positius 
del Club Esportiu Natació 
Balaguer en la 3a Jornada 
de la Lliga Catalana Aleví 
disputat a la piscina del CN 
Cervera.
 En el femení del 2003 
tenim la Ramatoulaye 
Balde segona posició en 
els 200 braça i mínima 
per a l’estatal aleví d’estiu, 
l ’Aurembiaix Pifarré 

quarta en els 100 esquena, 
i la Sixela Gracia 7a en la 
mateixa prova. En masculí 
tenim la 9a posició d’en 
David Pérez en els 200 
braça, 9a per l’Angel López 
en els 100 esquena i 12a per 
en Marc Suñé.
 Com a  resultats més 
destacats  en femení del 
2004 tenim la tercera posició 
de l’Alexandra Papell en els 
200 braça, l’Aina Torrubiano 
7a en els 100 esquena i 10a  
la Julia Cuadrado.
 En categoria masculina 
del 2002 tenim la quarta 
posició de l’Aitor Morales 
en els 100 esquena i en 
Joan Bonet quart en els 200 
braça.

Bons resultats en la lliga
catalana de natació en
categoria aleví

Alevins del CEN Balaguer

NATACIÓ>>
Ramatoulaye passa la
mínima per participar 
al campionat estatal 
aleví d’estiuEl CTT Balaguer-Villart Logístic guanya 

per un contundent 4-0 al Irún
E l  C T T  B a l a g u e r 

Vi l lar t  Logíst ic  no va 
tenir problemes el passat 
d i s s a b t e  p e r  d e s f e r -
se de l’Irun amb un clar 
4-0, després que les tres 
jugadores locals, Yan Lan 
Li, Ting Ting Wan i Anna 
Biscarri guanyessin els 
seus respectius partits 
individuals, i Yan Lan Li i 
Ting Ting Wan guanyaven el 
partit de dobles per un clar 
3-0 davant les jugadores 
basques.

L e s  b a l a g u e r i n e s 
es situen en la segona 
posició de la classificació 
per darrera del UCAM 
Cartagena.

CTT balaguer-Villart logístic

TENNIS TAULA>> Amb victòries individuals de Yan 
lan Li, Ting Ting Wan i Anna Biscarri, en dobles

El proper diumenge 22, arriba la XXVII 
edició de la Mitja Marató de Balaguer
 El Club CE Runners 
Balaguer i  el  Club La 
Sansi organitzen el 22 
de febrer a les 10.30 h 

Instantània de l’any passat

amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
la 27a Mitja Marató, la 8a 
edició dels 10km i la 3a 

Cursa Solidària de Balaguer.
 El  recorregut de la 
Mitja Marató serà molt pla, 
ideal per fer marques, i 
el centre neuràlgic de la 
prova serà el Nou Pavelló 
de la Inpacsa, que acollirà 
la sortida i l’arribada. Cursa 
de caràcter popular i que 
formarà part del calendari 
de la Federació Catalana 
d’atletisme i de la lliga 
Iter5. Les curses infantils 
començaran a partir de les 
12.30 h, essent la 18 edició.
 Pel que fa a la Cursa 
Solidària, és una cursa 
oberta (3 euros d’inscripció), 
i tot el que es reculli es 
destinarà íntegrament a 
causes benèfiques.
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 El Club d’Escacs Vall-
fogona, arranca el 2015 
amb tres equips a les 
categories de 2a Divisió 
Catalana, Primera Terri-
torial i Tercera Territorial.
 L a  p r i m e r a 
competició de l ’any 
és Copa Catalana, on 
cada territorial (Lleida, 
Barcelona,  Girona i 
Tarragona) fan les fases 
prèvies i es classifiquen 
per jugar la final. A 
la fase de Lleida van 

participar 30 equips de 
la territorial de Lleida, 
on el Vallfogona-A1 
va quedar tercer de la 
general i sots campió de 
les Divisions Catalanes 
amb 21’5 punts de 32 
possibles. En l’equip va 
participar el MC David 
Monell, Joshua Solaní, 
J a u m e  Pa r r a m o n , 
Sergi Fàbrega i Imma 
Montoliu.
 El Vallfogona-A2 va 
finalitzar amb 17 punts 
i el Vallfogona-B amb 
13’5 punts. El Vallfogona 
queda classificat per 
jugar la final catalana, 
que es farà el mes d’abril 
a la territorial de Girona 
i s’enfrontarà amb els 
classificats de la resta 
del territori.

El Club Escacs Vallfogona, 
sotscampió de les divisions 
catalanes d’Escacs

Club Escacs Vallfogona

ESCACS>> Ha
quedat classificat per 
jugar la final catalana, 
el proper mes d’abril 
a Girona

Bons resultats dels atletes del Club
Pedala.cat en diferents competicions

 Els atletes del Club Atlètic 
Pedala.cat de Balaguer han 
aconseguit importants èxits 
en les curses d’aquest hivern. 
 En la cursa del Sant Crist 
de 10 km, Pol Fernández va 
ser tercer i Joan Prats cinquè, 
mentre que en les curses 
infantils, Alexis De la Fuente 
va ser primer en categoria 
infantil, Pol Martínez, segon, 
i Mario Fermández, tercer.
 En infantil femení, la 
primera va ser Fiona Orpella, 
mentre que en aleví femení 
la guanyadora va ser Andrea 
Alemany, mentre que Aida 
Alemany i Miriam Pérez 
van ser segona i tercera, 

respectivament.
 En la categoria aleví 
masculí, Pol Solans va ser 
tercer, mentre que Max 
Viola aconseguia la mateixa 
posició en la categoria 
benjamí.
 En la categoria benjamí 
femení, la guanyadora va 
ser la Claudia Solé, seguida 
de la Claudia Martínez i Ona 

Pol Fernández durant la cursa

Torredeflot.
 Per últim, en categoria 
Prebenjamí masculí el primer 
lloc va ser per Jan Peries, i 
el tercer lloc per Oriol Viola. 
En la categoria femenina, 
la segona posició va ser per 
Jana Utgé.
 En el Cross de Vilasana, 
en infantil femení, cal 
destacar el tercer lloc de 
Fiona Orpella, mentre que 
el aleví femení, Andrea 
Alemany, Aida Alemany i 
Miriam Perez van fer el podi.
 En el Cross intercomarcal 
de Balaguer destacar els 
primers llocs de Joan Prat 
en sènior; Andrea Alemany 
en aleví femení; Jan Peries 
en prebenjamí masculí 2M.; 
Oriol Viola en prebenjamí 
masculí 1M i Mar Viola en 
prebenjamí femení.
 G r a n s  r e s u l t a t s 
aconseguits en cada una de 
les proves que es presenten. 

Atletes del C.A. Pedala.cat

ATLETISME>> Cal
destacar els resultats 
dels més petits del club 
que copen la majoria 
dels podis on participen
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 Ja veus com podem afe-
gir un altre número a la visió 
panoràmica de la nostra vida. 
Podríem dir que fa quatre 
dies rebíem al 2000, i mira per 
on, avui ja hem vist el 2015. 
No et sembla que han pas-
sat molt ràpid aquets quinze 
anys? Es diu que de jove el 
temps es fa molt llarg i de vell 
molt ràpid. Deu ser veritat.
 Em parles de l’atemptat 
de París. Era d’esperar, i jo, 
farà molt de temps feia refe-
rència al temor que havíem 
de tenir, si anàvem perdent 
el respecte a determinats te-
mes: un d’ells  el religiós. Que 
un vulgui tenir una llibertat 
absoluta amb els seus mit-
jans, ha de pensar que podria 
ser que enfront hi hagi un 
altre individu amb tota la lli-
bertat i mitjans, fins i tot, per 

llevar-li la vida. No és just que 
un dibuix ni deu pugui costar 
la vida, però el “Diví” no ac-
cepta la barreja amb l’humor 
i amb la burla, i si això ho 
barregem amb incultura i el 
premi d’un paradís després 
de mort potser que surtin 
molts voluntaris. El brou està 
preparat per a donar fruits ve-
rinosos. També crec que no 
s’ha acabat i desitjo equivo-
car-me.
 Aquí en la Catalunya que 
uns es creuen seva, la cosa ja 
va fastiguejant. Els terminis 
es van allargant. Els partits 
cada dia van augmentant, 
nous protagonistes van do-
nant-se a conèixer, mostrant 
les seves forces, es van fent 
matrimonis de convenièn-
cia per mirar de tocar poder. 
Ja són deu partits els que al 

setembre ens demanaran el 
vot. Tot fa pensar que n’és 
de grassa la política!, doncs 
tots en pensen menjar. Uns 
pensen fer-se lloc a la taula 
d’una manera decisòria, al-
tres recuperar el que van per-
dre un novembre, i quasi tots 
que se’ls aparegui un padrí 
esplèndid.
 El nostre president ha 
donat ordres a tots els conse-
llers de fer Estructures d’Es-
tat, carregat d’emocions i ja 
veurem si de futurs.
 El portaveu Sr. Homs, bu-
falenc com sempre, ens parla 
a les seves nombroses rodes 
de premsa de tot un món fan-
tàstic de globus a mig unflar 
en Política Exterior i d’Agèn-
cia Tributària, en aquest camí 
sense retorn de la Transmis-
sió Nacional. Davant de tant 
poder amb diners que no es 
tenen, als discapacitats se’ls 
dota de la meitat del donat 
al 2014. A les Beques Eras-
mus es retalla fins arribar a 

ser la més baixa de totes les 
Comunitats Autònomes. I per 
postres, segons les revistes 
econòmiques les inversions 
estrangeres ens diuen que 
van baixar un 45% en els pri-
mers sis mesos de l’any pas-
sat. A que coi juguem! Deia 
el Sr. Tarradelles que un polí-
tic l’únic que no pot fer és el 
ridícul.
 Certament amic meu, 
cada dia va sentir-se més la 
presència d’aquest nou par-
tit dit Podemos. On arribarà 
no se sap, que molt del que 
vol fer no podrà fer-ho, sí ho 
sabem. Però que molt del 
seu vot serà de càstig a tots 
els que han manat és d’una 
certesa absoluta. No hem 
arribat a ser una Grècia, però 
el que cada dia veiem, llegim 
i escoltem és pitjor que una 
pel·lícula del Fu-Man-Chu 
del meu temps d’infantesa. 
La gent n’està tipa de tota 
aquesta confusió. De tants 
missatges que resulten ser 

només conveniències de 
partit. Tots embolicats en as-
sumptes tèrbols de corrupció 
de tota mena. Davant de tan-
ta vergonya, és ben just que 
una certa alegria ens ompli 
el cor davant d’una Syriza a 
Grècia o a un Podemos aquí 
a casa nostra.
 Jo no he pogut entendre 
com un Oriol Junqueres ha 
claudicat davant del Sr. Mas, 
i penso que es va errar. Ha 
passat a ser un comparsa de 
l’obra on l’Honorable és l’ar-
tista principal. Avui Esquer-
ra no és protagonista, és un 
acompanyant que ha de dir 
sí... i prou.
 Amb tota aquesta polí-
tica de fantasia i engany, la 
vertadera història no es pot 
escriure bé. Com ha escrit un 
bon observador polític: “La 
història no necessita tants 
enrenous”.
 Ja continuarem parlant. 
Ara amb preses, rep una en-
caixada.

 Vivim en temps de canvis, 
des de la societat s’està qües-
tionant tot. Un dels aspectes 
cabdals és la forma a través 
de la qual prenem les deci-
sions. Avui tenim el goig de 
presentar-vos dos Iniciatives 
Legislatives Populars (ILP) 
que han engegat diferents 
entitats i col·lectius populars 
per garantir dos drets fona-
mentals: el dret a l'educació 
de qualitat i el dret a un habi-
tatge digne.
 Creiem profundament 
que la política que ens pot 
dur a un escenari de lliber-
tat col·lectiva i individual és 
aquella que neix des de la 
mateixa ciutadania. La lògica 
de la política institucional i de 
partit ha demostrat àmplia-
ment ser una trava, més que 
una ajuda, a l’hora de soluci-
onar les grans dificultats que 
ens planteja la crisi actual. 
Només quan les persones 

Iniciativa Legislativa Popular
Grup de suport de la ILP de la PAH-Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

s’organitzen i es mobilitzen 
avancem. Un exemple clar 
és el procés d’alliberació que 
estem vivint a Catalunya, per 
aquest motiu creiem que les 
ILP formen part de la solució.
 La primera ILP estableix 
les actuacions d’emergèn-
cia habitacional i la pobresa 
energètica. Els antecedents 
són espantosos. A Catalunya 
hi ha 50 desnonaments cada 
dia, que es sumen a les ja 
més de 110.000 execucions 
hipotecàries iniciades des 
de 2008. Avui també caldria 
sumar-hi els desnonaments 
per impagament de lloguer. 
Al mateix temps, més del 10% 
del veïnat està afectat per 
talls de subministraments 
bàsics com l’aigua, la llum i 
el gas. Moltes de les famílies 
desnonades, alhora, són víc-
times de la sobreexposició 
al crèdit hipotecari, i a hores 
d’ara pateixen una autèntica 

mort civil.
 Davant d’aquesta realitat, 
cada vegada més alarmant, 
la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH), l’Aliança 
contra la Pobresa Energèti-
ca (APE)  i L’Observatori de 
Drets Econòmics Socials i 
Culturals (DESC) estan im-
pulsant conjuntament una 
ILP. Amb l’objectiu que el Par-
lament Català aprovi noves 
polítiques d’habitatge i pobre-
sa energètica que facin front 
a aquesta emergència social. 
El 18 de desembre s’inicià la 
campanya de recollida de 
signatures a Balaguer. Si hi 
vols col·laborar pots signar a 
l’Amanit, al carrer Barcelona 
núm. 72.
 La ILP proposa 5 punts 
mínims: 1.- Mecanismes que 
atorguin una segona oportu-
nitat per les persones sobre-
endeutades. 2.- Cap desnona-
ment per a les famílies que no 
poden fer front al pagament 
de la hipoteca o que no po-
den fer front al pagament del 
lloguer quan els propietaris 
siguin bancs, fons voltors o 

grans immobiliàries. 3.- Quan 
el propietari de l’immoble 
sigui un petit propietari, en 
canvi, serà l’administració 
l’obligada de concedir ajudes 
perquè l’afectat pugui seguir 
a l’habitatge o assegurar un 
reallotjament adequat. 4.- Cre-
ació d’un parc de lloguer soci-
al a través del lloguer forçós 
dels pisos buits en poder de 
bancs i grans tenedors d’ha-
bitatge. 5.- Impedir els talls de 
llum, aigua o gas que afecten 
a famílies en situació de vul-
nerabilitat i garantint-los el 
dret a l’accés a subministra-
ments bàsics.
 La segona ILP tracta so-
bre l'educació. Perquè un altre 
món sigui possible, una altra 
educació és necessària. Part 
de la comunitat educativa de 
l'escola pública catalana ha 
dit prou després d'anys de re-
tallades, processos d'externa-
lització i de canvis constants 
de lleis amb l'únic objectiu 
d'afeblir el sistema educatiu 
públic, beneficiar als concerts 
econòmics i les patronals de 
l'empresa educativa privada.

 Mestres, mares i pares, 
alumnes, des de l’escola de 
bressol fins a la universitat, 
associacions de veïns i col-
lectius molt diversos, sin-
dicats i partits polítics, ens 
hem unit per tirar endavant 
una proposta de llei catalana 
d'educació. Una llei feta des 
de les aules, des dels claus-
tres, des del carrer, on definim 
quin model educatiu volem a 
Catalunya: una educació pú-
blica, laica, popular, democrà-
tica, inclusiva, coeducadora i 
en català.
 Una proposta de llei amb 
la intenció de fer dels alum-
nes persones lliures, capaces 
de relacionar-se amb l'entorn 
que els envolta, crítics i par-
ticipatius en la societat, amb 
els recursos personals per 
poder aconseguir l'emancipa-
ció social i econòmica, fer-los 
ciutadans de ple dret.
 Us convidem a signar i 
participar activament. Ens po-
dreu trobar cada dimecres a 
les 19h a la Pallavacara, a l’as-
semblea setmanal de la PAH 
de Balaguer.
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 A q u e s t  c a p  d e 
setmana comença un 
nou Cicle CINC (Cinema 
Infantil en Català), amb 
la projecció de cinc 
pel·l ícules a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament.
 La primera pel·lícula 
serà «Com ensinistrar un 
drac 2» el dissabte 31 de 
gener i diumenge 1 de 
febrer, a les 17,30 hores.
 El dissabte i diu-
menge 7 i 8 de febrer, 
es projectarà «Operació 
Cacauet» de 86 minuts 
de durada.
 El cap de setmana 

del 14 i 15 de febrer es 
projectarà la pel·lícula 
«Big Hero 6» novetat a 
les cartelleres.
 El dissabte 28 de fe-
brer i el diumenge 1 de 
març es projectarà la 
pel·lícula «Els pingüins 
de Madagascar», els dos 
dies a partir de les 17,30 
hores a la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament de Bala-
guer.
 Per últim, el cap de 
setmana del 7 i 8 de març, 
tancarà el cicle amb la 
projecció de la pel·lícula 
“Stand By me Dorae-
mon”, estrenada el pas-
sat mes de desembre de 
2014.
 El cicle, pensat també 
per a que els més petits 
puguin gaudir del cinema 
en català, està organitzat 
per l’Ajuntament i el Cir-
cuit Urgellenc.

Auest cap de setmana
comença un nou cicle de
cinema infantil en català

Des d’aquest cap de 
setmana del 31 de 
gener i 1 de febrer 
fins el proper 7 i 8 de 
març de 2015

L’Institut Ciutat de Balaguer fa una gran 
recolecta, amb 400 quilos d’aliments

 Un grup d’alumnes de 
3r d’ESO de l’Institut Ciutat 
de Balaguer ha organitzat 
la seva pròpia campanya 
de recollida d’aliments al 
centre, seguint l’exemple 
del Gran Recapte realitzat 
a tots els supermercats del 
país. Els mateixos alumnes, 
amb una capacitat de 
coordinació encomiable, 
s’han encarregat de dur a 
terme tot el procés: informar 
als companys i professors, 
distribuir contenidors per 
totes les aules i recollir-
los, classificar, inventariar i 
pesar els productes.

 L’acció  es va fer els dies 
17, 18 i 19 de desembre i 
es van recollir més de 400 
quilos d’aliments.
 Aquesta  campanya 
s ’ e m m a r c a  d i n s  l a 
participació de l’institut 
e n  e l  p r o j e c t e  A p S 
(Aprenenetatge i Servei), 
per tal d’educar i fomentar 
entre l’alumnat la pràctica 
del voluntariat i del servei 
c o m u n i t a r i .  L’ e n t i t a t 
col·laboradora és Àgape 
(a través de Creu Roja de 
la Noguera). Àgape és 
un projecte que pretén 
centralitzar l’ajuda dels 

Recollida d’aliments de l’IES Ciutat de Balaguer

Un grup de Tercer d’ESO del Ciutat de Balaguer han 
realitzat una campanya de recollida d’aliments en el 
propi centre recollint 400 quilos d’aliments

aliments solidaris a la 
comarca de la Noguera. 
 Per tal de poder realitzar 
correctament les activitats 
de servei, durant els mesos 
d’octubre i novembre es 
van fer  unes activitats 
preliminars d’aprenentatge 
necessàries, com unes 
xerrades introductòries, per 
part dels responsables del 
projecte Àgape al grup classe 
implicat; visita guiada a la 
seu d’Àgape, per tal d’entrar 
en contacte amb la seva 
realitat; i sessions de treball 
a l’aula sobre alimentació al 
món, necessitats bàsiques, 
pobresa i demografia.
 A partir del desembre, 
cada setmana, un grupet de 
3 a 5 alumnes es desplaça 
a la seu d’Àgape per tal de 
prestar-hi el servei. Programa de Cinema Infantil



21<<O C I

Restauració i consolidació de dues
torres de la Muralla del Pla d’Almatà

 En els darrers mesos 
la Direcció General del 
Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya 
ha realitzat una obra de 
consolidació i restauració 
de dues de les torres de la 
muralla del Pla d’Almatà 
de Balaguer. Es tracta de 
les torres 21 i 23, situades 
a les proximitats del Parc 
del Reial, que havien sofert 
greus pèrdues de l’aparell 
constructiu en els darrers 
anys a causa de l’erosió 
natural i també del pas de 
vehicles per la zona. 
 Les obres, que finalit-
zaren la passada setmana, 

han consistit en la neteja, 
excavació arqueològica, 
consolidació de les torres 
i en la construcció dels 
respectius murs de conten-
ció per evitar que la base 
d’aquestes torres segueixi 
esllavissant-se i produint la 
caiguda de l’aparell cons-
tructiu. Aquesta intervenció 
de restauració i consolida-

Muralla del Pla d’Almatà

ció és la continuació de les 
intervencions iniciades pel 
mateix Departament l’any 
2012, en què es van fer diver-
ses proves de consolidació i 
restauració en altres torres 
i trams de muralla, com en 
les conegudes popularment 
com a “gegants”. En aques-
ta actuació es van emprar 
mètodes pilot de restau-
ració dels que s’està fent 
actualment el seguiment.
 La directora del Museu 
de la Noguera, Carme Alòs, 
va recordar que la muralla 
del Pla d’Almatà de Bala-
guer constitueix un mo-
nument únic a Catalunya, 
tant per la seva cronologia, 
datada a inicis del segle 
VIIIè, com per la seva tipolo-
gia constructiva, realitzada 
a base de carreus de pedra 
sorrenca i encofrades de 
tàpia, un gran patrimoni 
que s’ha de conservar.

Muralla del Pla d’Almatà

S’han consolidat les 
torres 21 i 23 que havien 
sofert greus pèrdues del 
seu aparell constructiu 
en els darrers anys

 El passat divendres 
23 de gener va tenir lloc 
el curs d’elevadors de 
carretons, un curs que 
està dirigit a persones 
que manipulin o tinguin 
intenció de treballar amb 
carretons elevadors.
 U n a  q u i n z e n a 
d’inscrits van rebre la 
formació teòrica i pràctica 
en els àmbits de seguretat, 
prevenció d’accidents, 
normatives, manteniment, 
etc. , en compliment de la 

nova llei de prevenció de 
riscos laborals (31/95).
 El dissabte 24 de gener 
també es va organitzar 
al casal Lapallavacara, 
un taller de pilates. En 
aquest taller les persones 
participants van poder 
iniciar-se en aquesta 
pràctica esportiva que 
consisteix en treballar 
el cos com un tot, des 
de la musculatura més 
profunda fins a la més 
perifèrica, i en la que 
intervenen tant la ment 
com el cos.
 El casal Lapallavacara 
ofereix molts cursos i 
tallers, variats i per a tots 
els públics, on es poden 
consultar al seu facebook 
i twitter, com al web de 
l’ajuntament.

Lapallavacara continua amb 
la seva agenda, plena de
tallers i cursos variats

Taller de Pilates

El local Lapallavacara 
acull diferents
xarrades, tallers i 
cursos durant aquest 
mes de febrer
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
----------------------------------
LLOGUER CASA a la 
Ràpita de 300 m2, 1 
habitació suite (40 m2), 
4 habitacions grans, 
studi (40m2), cuina 
(25m2), 3 banys, gran 
menjador, garatge per 
2 cotxes, calefacció 
radiant, a/a, vidres la-
minats i persianes de 
seguretat automàti-
ques. Opció de mobles. 
Jardí exterior (200 m2), 
tot acabat, amb tari-
ma i piscina (de 10x4), 
pèrgola (de 10x3), jardí 
d’entrada a l’habitatge 
(30m2) i solàrium (50 
m2). Interessats trucar 
al: 687449890.
------------------------------------
ES VEN PIS al c/ Bar-
celona, 28 (davant 
l’Escola Vedruna), 90 
m2+16m2 terrasses, 3 
habitacions, armaris 
encastats, aire acon-
dicionat (amb dos 
splits). Pàrking, tras-
ter i rebost. Telèfon 
informació: 639816711 
(Montse).
------------------------------------

OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona 
de Balaguer, al cos-
tat del col·legi Mont-
roig, de 516 m2. Més 
informació al telèfon: 
676996765.
-----------------------------------
LLOGO CASA al carrer 
Lleida número 17b de 
Balaguer, amb 2 habi-
tacions, totalment mo-
blada, terrassa. Zona 
tranquil·la. Més infor-
mació al: 973451231.
-----------------------------------
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.
--------------------------------------
ALQUILER en Ba-
laguer, de una habi-
tacion, totalmente 
amueblada,  con baño 
propio, calefaccion y  
wi-fi. Más información 
al: 619656740.
--------------------------------------

ES LLOGA apartament 
a Camarasa, amb vis-
tes al riu, foc a ter-
ra, moblat i totalment 
equipat. Lloguer de 
pàrkings de línia  al 
c/ Sant Pere Màrtir 
de Balaguer.  Raó: 
973447752-639920281.
--------------------------------------
ES LLOGA apartament  
nou a l’Avinguda Països 
Catalans, amb 2 habi-
tacions. Raó telèfon 
contacte: 973446011.
--------------------------------------
ES LLOGA pàrking 
de ratlla al Passeig 
de l’Estació i pàrking 
tancat al c/ Tarragona. 
Preu a convenir. Raó: 
626011839 (trucar de 19 
a 22 h).
-------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
DONA formal amb re-
ferències, busca feina 
per cuidar nens, avis, 
fer neteja, cuinar o ser 
ajudant de cuina. Raó: 
642077610.
-----------------------------------

ES BUSCA cambrer/a 
per jornada sencera  o 
per caps de setmana. 
Enviar Currículum al 
c/ Major, 3 de Balaguer.
------------------------------------
NATIVA dóna classes 
d’anglès, i classes de 
conversa en llengua 
anglesa. Possibilitat 
de fer-ho a particulars 
o en grups organitzats. 
Interessats trucar al 
telèfon: 650422582.
-----------------------------------
NOIA CATALANA amb 
experiència, s’ofereix 
per portar comptabili-
tat a petites empreses 
o autònoms a hores. 
Raó: 615116608.
------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes, 
comunions, bateigs i 
altres esdeveniments. 
Àmplia experiència 
en el sector audiovisu-
al. Pressupost sense 
compromís. Contacte 
Dani Arregui, mòbil 
686774086 o mail a: 
daniaso@gmail.com
-----------------------------------

ES DONEN classes 
particulars d’anglès de 
primària i ESO. Raó: 
647185846.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
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.
-----------------------------------
COMPRO RELLOTGES 
Rolex, Omega, Cartier, 
Breitling... Coberteries 
i objectes de plata. 
No importa antiguitat. 
Pago al comptat. Raó: 
628727539.
------------------------------------
SEÑORA MAYTE, vi-
dencia y tarot. Alta 
magia blanca. Horas 
a convenir. Razón: 
609135472.
------------------------------------
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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 29 de gener a les 8 de la tarda del 5 de febrer SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 de febrer a les 8 de la tarda del 12 de febrer MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 de febrer a les 8 de la tarda del 19 de febrer 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 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.



24 >>


