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 Els mesos de setembre i octubre són, habitualment, 
mesos plens d’activitats de diversa índole a Balaguer i 
la comarca de la Noguera.
 El setembre va iniciar-se a Balaguer amb dues fires, 
la del pernil i la d’entitats, que donaven la benvinguda al 
nou curs que continuava el tercer cap de setmana amb la 
Festa Medieval Harpia que ha reunit milers de visitants 
durant tot el cap de setmana.
 El mes d’octubre ens comença amb la Fira de Màgia al 
carrer de Montgai que any rere any s’ha anat consolidant 
entre les activitats de tardor de la Noguera amb centenars 
de visitants i més d’una cinquantena d’actuacions.
 El segon cap de setmana va fent-se lloc el Festival 
d’Astronomia del Montsec que es farà la segona edició, 
els dies 10 i 11 d’octubre al Centre d’Observació de 
l’Univers del Parc Astronòmic del Montsec amb moltes 
activitats destinades bàsicament a un públic familiar.
 El següent cap de setmana del 17 i 18, activitats per 
tots els gustos. Des de la Festa de la Bicicleta i la prova 
de bicicleta de muntanya Ermitanyos que arriba a la 
setzena edició i reunirà més de 500 ciclistes d’arreu de 
Catalunya, a la Fira del vehicle d’Ocasió, Firauto, que 
omplirà els pavellons firals de cotxes de segona mà, amb 
les principals marques automobilístiques.
 Per acabar, el darrer cap de setmana d’octubre, 
Balaguer acollirà la Fira Slow Food, d’alimentació natural 
amb moltes activitats, conferències, mercat de productes, 
que durant tot el cap de setmana animaran els pavellons 
firals d’Impacsa.
 Uns mesos ples d’activitats que fan que la gent es 
mogui i que s’activi l’economia de la zona.

La vitalitat de la tardor

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

 Després de seguir les anà-
lisis dels resultats en alguns 
mitjans de comunicació, hom 
pot arribar a la conclusió que 
les forces que defensen la in-
dependència de Catalunya, a 
més de no estar legitimades 
per endegar el procés, són les 

culpables de fragmentar la 
societat. ¿Com pot ésser que 
aconseguint la majoria ab-
soluta, 72 diputats sobre 135, 
no puguin dirigir l’acció de 
govern cap a aquest objectiu? 
Amb un 48% dels vots, diuen, 
que no es pot tirar endavant; 
però el PP, amb molt menys 
percentatge, governa.  El ci-
nisme és tan gran que, fins i 
tot, al bàndol del NO hi posen, 
entre altres, el percentatge 

d’abstenció. I per acabar-ho 
d’adobar, qui defensa el SÍ és 
etiquetat  com el dolent de la 
pel·lícula. Si realment som 
demòcrates, qualsevol opció 
pacífica és respectable i no ha 
de conduir a un trencament 
ni social ni familiar. A la vida, 
tota disjuntiva no divideix, 
sinó que clarifica. Massa tics 
franquistes, com antes roja 
que rota, són presents, enca-
ra, en el nostre dia a dia. O no?
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Firauto, la fira del vehicle de segona 
mà, arriba amb la XXIV edició

 El propers dies 17 i 18  
d’octubre,  Balaguer acollirà 
una nova edició de Firauto, 
la fira del vehicle de segona 
mà que ha anat introduint 
nous sectors relacionats 
amb el món del motor i que 
van variant, com ara els 
complements, accessoris, 
la maquinària industrial, els 
elevadors i els remolcs. 
 Firauto obrirà les seves 
portes amb  bona salut i 
serà una de les edicions 
amb més vehicles ja que 
s’hi aplegaran una vintena 
d’expositors, amb vehicles 
to ta lment  garant i t s  i 

revisats,  segell distintiu 
d’aquesta fira. Per tal de 
seguir oferint aquesta 
qualitat, l’organització de 
la Fira cedeix novament un 
espai a l’exterior a tots els 
expositors, que l’any passat 
va tenir molta acceptació, 
el mercat de la ganga, per 
poder exposar vehicles més 

Cotxes exposats durant la fira de l’any passat

econòmics que no superin 
els 6.000 euros, i que també 
tenen el seu mercat i que 
s’ubicaran just a l’entrada 
del pavelló. El parc de 
vehicles d’ocasió cada cop 
és més ampli ja que també 
es poden trobar vehicles de 
gerència o quilòmetre zero a 
uns preus molt competitius.
 Un any més el club Slot 
Balaguer muntarà uns cir-
cuits gegants de quatre 
pistes a l’altell del pavelló, 
una activitat que any rere 
any té molta acceptació pel 
públic assistent, sobretot 
pels més joves.
 L’horari de la fira serà el 
dissabte i el diumenge, de 
10 h a 14 h i de 16 h a 20 i 
l’entrada serà gratuïta.
 Aquest any hi haurà 
activitats paral·leles com 
sempre  que es duran a 
terme durant els dos dies 
de Firauto.

Firauto 2014

Els propers dies 17 i 18 
arribarà a Balaguer la 
XXIV edició de la Fira del 
Vehicle de segona mà 
totalment consolidada

 El proper dissabte, 
3 d’octubre, tindrà lloc 
a la plaça del Mercadal 
de Balaguer una Diada 
Castellera a la Plaça del 
Mercadal, amb la parti-
cipació de colles de tot 
Catalunya.
 Les colles partici-
pants seran la colla Sa-
lats de Súria, Margeners 
de Guissona i Torraires 
de Montblanc.
 La Diada està orga-
nitzada pel Casal Pere 
III conjuntament amb 
l’ajuntament de Bala-
guer.
 La intenció del Casal 
Pere III és que la Diada 
es faci de forma biannu-
al, tot i que caldrà veure 
el resultat i acceptació 
d’aquesta primera Dia-

da per part dels balague-
rins.
 La Diada començarà 
a les sis de la tarda a la 
plaça Mercadal, on es 
podrà veure l’actuació 
de les colles participants 
i on s’espera rebre molt 
públic, així com la idea 
de que surti algun dia 
una colla gegantera prò-
pia de Balaguer.
 En la trobada es po-
drà veure castells de set 
d’aquestes colles.

Diada castellera aquest
dissabte dia 3 d’octubre a la 
plaça Mercadal

Torraires de Montblanc

La intenció del Casal 
Pere III és que la
Diada es faci de forma 
biannual segons
la seva aceptació
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Milers de persones converteixen
Balaguer en una ciutat del S. XIV

 Balaguer va retornar 
a l’Edat Mitjana durant el 
passat cap de setmana del 
18, 19 i 20 de setembre, en el 
que la ciutat celebra la festa 
Harpia, en record al passat 
medieval de la capital de la 
Noguera.
 Durant tot el dissabte, els 
actes es van anar succeint en 
els carrers i places del centre 
històric, i en el campament 
medieval que estava instal·lat 
al marge esquerre del riu 
Segre, i que comptava amb 
la participació de més de 
dos-cents participants dels 
diferents grups de recreació 
històrica, vinguts d’arreu de 

Catalunya, d’Espanya i de 
França.
 Durant el matí es va 
realitzar el Campionat 
d’Alquerc a la Plaça del 
Pou, el taller de buscar l’or 
de la comtessa a la mateixa 
plaça, i la recuperació per 
unes hores del safareig de 
la Reguereta.
 D’altra banda, el carrer 

Mostra d’Oficis Antics

del Pont va acollir una 
nova edició de la Mostra 
d’oficis Antics que va estar 
inaugurada per l’Alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal 
acompanyat de bona part 
dels regidors de l’equip de 
govern.
 Durant la tarda es va 
produir la batalla Campal 
al campament medieval, i 
a partir de les 8 de la tarda, 
es va inaugurar el mercat 
medieval a la Plaça del 
Mercadal, amb la recepció 
dels  comtes Àlvar  de 
Cabrera i Cecília de Foix a la 
parella de nuvis per donar 
el seu permís i protecció per 
contraure matrimoni.
 Després del ball de 
l’Harpia, els convidats van 
entrar al menjador per 
iniciar el Gran «banquet 
de celebració de l’amor», 
amenitzat amb actuacions 
de l’època.

Safareig de la Reguereta

La Festa medieval
Harpia omple els carrers 
del Centre Històric de 
Balaguer durant tot el 
cap de setmana

 L’Harpia 2015 va 
tancar després de rebre 
milers de visitants durant 
tot el cap de setmana 
en el que Balaguer va 
retrocedir 700 anys, amb 
una cinquantena d’actes 
festius. 
 Els protagonistes de 
la jornada del diumenge 
van ser els animals, 
amb les cabres que es 
passejaren pel mercat 
i els espectacles de 
cetreria que van omplir el 
Mercadal d’espectadors, 
en les dues sessions de 
matí i tarda.
 Durant tot el dia, les 
prop de cent parades van 
continuar amb el mercat 
medieval de la Plaça 
del Mercadal i carrers i 
places del Centre Històric, 

mentre que la Plaça del 
Pou continuà acollint 
la recerca de l’or de la 
Comtessa.
 Els actes van començar 
el divendres amb una 
visita guiada teatralitzada 
a càrrec dels tècnics del 
Museu de la Noguera, i 
que va reunir unes tres-
centes persones que van 
recórrer els carrers del 
Centre Històric fins arribar 
al Campament medieval 
del parc de la Transsegre.

El Museu de la Noguera va 
oferir una visita teatralitzada 
pel Centre Històric

Actuacions al mercat medieval

El Carrer del Pont 
va acollir una nova 
edició de la Mostra 
d’Oficis Antics durant 
el dissabte
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S’inicien les obres d’arranjament de 
les façanes del carrer Miracle

Carrer Miracle

Antoni Carreño, sotscampió de Catalunya 
de Tennis de més grans de 75 anys 

Les façanes del Miracle s’espera que estiguin
pintades a mitjans del proper mes de novembre

 El Servei Educatiu 
d e  l a  N o g u e r a 
d e l  D e p a r t a m e n t 
d ’Ensenyament  i  e l 
Consell Comarcal de la 
Noguera van organitzar  
l’acte inaugural del curs 
escolar 2015-2016, que 
es va dur a terme el 15 de 
setembre a la Sala d’actes 
del Consell Comarcal de 
la Noguera. L’acte es va 
iniciar amb la intervenció 
d e  l a  c o n s e l l e r a 
d ’ e n s e n y a m e n t  d e l 
Consell Comarcal, Marta 
Salse Costafreda que va 

donar pas a la xerrada 
inaugural «Els valors del 
món rural», a càrrec de 
l’escriptor i col·laborador 
del Museu de la vida rural 
de l’Espluga de Francolí 
Jordi Llavina.
 La  Di rectora  de l 
Centre de Recursos 
P e d a g ò g i c s  d e  l a 
Noguera, Mercè Plens, i 
la professora de suport 
de secundària,  Sara 
Cabello, van presentar les 
activitats proposades per 
a aquest curs als centres 
educatius de la comarca 
en el  XX Pla Comarcal 
de Dinàmica Educativa 
de  la  Noguera .  Les 
activitats s’emmarquen 
en els àmbits del medi 
ambient i la sostenibilitat, 
la convivència i la cohesió 
social, el coneixement de 
la comarca, entre d’altres.

El Servei Educatiu de la
Noguera dóna per inaugurat 
el curs escolar 2015-2016

Acte inaugural

L’acte de la
inauguració del curs 
escolar es va fer al 
Consell Comarcal de 
la Noguera

Antoni Carreño

 El tennista balaguerí An-
toni Carreño va proclamar-se 
sotscampió de Catalunya de 
majors de 75 anys, al perdre 
en la final davant Josep 
Altisent del Tennis Valls per 
6/3 i 7/6 a les instal·lacions 
Andrés Jimeno de Castell-
defels. En les semifinals va 
guanyar a Francisco de San-
tiago per 62 i 6/3. L’objectiu 
de Carreño es acabar l’any 
entre els 100 millors del món 
i actualment ja ocupa el lloc 
85 del rànquing.

 L’Actual  Pla d’ocupació 
q u e  t é  i m p l a n t a t 
l’Ajuntament de Balaguer 
conjuntament  amb la 
Generalitat de Catalunya 
i que s’acaba al mes de 
desembre, tot i  que la 
c o m p a c t a c i ó  d ’ h o r e s 
farà que els treballadors 
finalitzin els treballs a 
mitjans del proper mes 
de novembre, inicia la 
seva darrera fase amb 
el pintat de les façanes 
del carrer del Miracle. 
D’aquest programa actual, 
s’han pintat i adecentat les 
façanes  del carrer del Pont, 
i la Banqueta, i ara falta el 
carrer Miracle.
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Les Aules d’Extensió Universitària
inicien el curs amb un espectacle musical

Cessió d’un piano i de més de 1.500 
llibres i partitures a l’Escola de Música

 El pròxim dissabte 
17 d’octubre, el Centre 
d’Esplai Santa Maria 
inaugura les activitats 
del nou curs marcades 
per la celebració del seu 
25è aniversari.
 Després de 25 anys 
d’existència d’aquesta 
e n t i t a t ,  l ’ e q u i p  d e 
monitors prepara un 
nou curs per educar en 
el temps de lleure als 
infants de la ciutat de 
Balaguer i rodalies.
 L’Esplai Santa Maria 
es caracteritza per la 
relació educativa dels 
monitors amb els infants 
i per la capacitat de 
promoure el creixement 
dels valors d’una manera 

lúdica. Alhora, la seva 
acc ió  complementa 
l ’ e d u c a c i ó  q u e  e l s 
infants reben de les seves 
famílies i de l’escola.
 S e g u e i x e n  u n 
projecte educatiu amb 
uns objectius que es van 
assolint a partir de les 
activitats que es porten 
a terme, compten amb 
un equip de monitors 
titulats que, de manera 
v o l u n t à r i a  i  a m b 
activitats, ofereixen un 
espai on els nens i nenes 
viuen una experiència de 
temps lliure amb sentit 
i treballen per educar i 
autoeducar-se a través 
del joc, la descoberta 
d’un mateix, la natura, el 
treball i l’aventura.
 Durant el curs escolar, 
aquesta entitat proposa 
unes activitats setmanals 
dutes a terme als espais 
públics de Balaguer i al 
local de l’entitat que es 
troba situat al costat de 
l’església del Sagrat Cor. 

El Centre d’Esplai Santa Maria 
inicia el nou curs celebrant el 
seu 25è aniversari

El proper 17 d’octubre 
comença un nou curs 
de l’esplai com a eina 
educativa en el temps 
del lleure dels joves

Moment de la cessió

 Santiago Puig Montoliu, 
veí de Balaguer, ha fet ces-
sió d’un piano vertical mar-
ca Römhilt i una col·lecció 

 El proper dimecres 7 
d’octubre, s’inaugura el 
curs 2015-2016 de les Au-
les d’Extensió Università-
ria de la Noguera, a la sala 
d’actes de l’Ajuntament de 
Balaguer. Aquest any en la 
sessió inaugural els alum-
nes gaudiran de l’espec-
tacle musical “Up a Up. El 
mètode” d’Eduard Boleda.
 El programa d’aquest 
any incorpora matèries 
com història local, història 
de l’art, llengua i cultura 
catalanes, mitologia, músi-
ca, geografia, antropologia, 
astronomia i natura, entre 
altres, i sortides formatives 
i culturals al monestir de 
les Avellanes i al Museu de 
la Noguera complementen 
la formació rebuda a l’aula.
 Les classes comença-
ran el dia 14 d’octubre de 
2015 i finalitzaran el dia 15 
de juny de 2016. Totes les 
sessions s’impartiran, com 
és habitual, cada dimecres 

d’aproximadament 1.500 
obres entre llibres i partitu-
res, a l’Escola Municipal de 
Música de Balaguer.

 En un acte en el que hi 
va participar el propi San-
tiago Puig, i el regidor de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Balaguer, Joan Biscarri.
 Santiago Puig va indicar 
que feia la cessió a l’Escola 
de Música amb la finalitat 
que els alumnes de l’escola 
se’n puguin beneficiar tant 
de l’instrument com de les 
partitures.
 El director de l’Escola de 
Música, Robert Oró indicà 
que tant el piano com les 
partitures estan en perfecte 
estat ,  i  que la  cessió 
d’aquest material, els aniria 
molt bé als alumnes de 
l’escola per poder treballar 
a les classes.

a les 17.30 h a la sala d’ac-
tes del Consell Comarcal 
de la Noguera, a excepció 
de la sessió inaugural.
 Enguany s’arriba a la 
tretzena edició d’aquest 
curs d’extensió università-
ria, que des dels inicis ha 
mantingut l’objectiu d’ofe-
rir a tothom qui hi vulgui 
participar la possibilitat 
de rebre una formació per-

manent, continuada i de 
qualitat que permeti ad-
quirir nous coneixements, 
ampliar el nivell cultural i 
participar activament en la 
vida ciutadana de la nostra 
comarca.
 Els interessats s’han 
d’apuntar al Consell Co-
marcal on els donaran el 
material necessari per em-
prendre el curs.

Presentació del curs de les Aules d’Extensió Universitària

Centre d’Espali Santa Maria
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De l’1 al 4 d’octubre, Montgai celebra 
una nova edició de la Fira de la Màgia 

 La Fira de la Màgia al 
Carrer de Montgai, “Mont-
gai Màgic”, celebrarà la 
seva 7a edició entre l’1 i el 4 
d’octubre amb la presència 
de mig centenar de mags 
amateurs. Entre les prin-
cipals novetats d’enguany 
destaca que el certamen 
comptarà enguany amb 
l’actuació de tres campi-
ons: el mag Ismael Civiac, 
campió mundial de màgia 
al carrer; Raul Black, que 
va quedar campió europeu 
i també espanyol de màgia 
en grans il·lusions l’any 
2010, i Daniel Garber, cam-
pió llatinoamericà de màgia 
especialitzat en màgia in-
fantil.
 Enguany la fira serà 
inaugurada dissabte a les 6 

de la tarda de la mà de Raúl 
Black. 
 Després de l’èxit de 
l’any passat, el certamen 
començarà dijous amb una 
sessió de màgia per a gai-
rebé 300 escolars d’entre 
3 i 12 anys procedents de 
centres educatius pròxims 
a Montgai o d’altres que 
ho hagin sol·licitat amb 
antelació. La sessió anirà 
a càrrec de l’Associació 
Mags i Il·lusionistes de 

Fira de la Màgia al carrer

Lleida (AMIL). El divendres 
al matí es tornarà a orga-
nitzar, juntament amb la 
federació ALLEM i l’ONG 
Mags per l’Esperança, una 
sessió de màgia solidària 
adreçada a persones amb 
discapacitat. Uns 200 joves 
i monitors d’una desena de 
centres de la demarcació de 
Lleida podran gaudir d’una 
xocolatada, d’un taller de 
màgia i d’altres espectacles 
sorpresa. 
 C o m  é s  h a b i t u a l , 
Montgai comptarà durant 
tot el cap de setmana amb 
l’actuació de mig centenar 
de mags procedents de 
diferents punts de d’Europa, 
amb edats compreses entre 
els 12 i 80 anys, oferint 
fins a 29 espectacles en 12 
escenaris diferents dins el 
casc urbà de la població.  
Tot i que els mags que 
actuen són professionals, 
Montgai convida a tots 
els mags no professionals 
a demostrar les seves 
habilitats per poder-se obrir 
camí.

Fira de la Màgia al carrer

Durant els 4 dies, més 
de 50 actuacions
ompliran els escenaris 
dels carrers i places de 
Montgai

 C o i n c i d i n t  a m b 
l ’ inici  de la l l iga el 
passat diumenge 20 de 
setembre, el Club Futbol 
Butsènit d’Urgell va 
aprofitar el dia per retre 
homenatge a Baldomero 
Huguet Cabau, conegut 
com ‘Lo Federal’, que 
va morir el passat mes 
d’agost i que fou una 
persona molt vinculada 
al club. De fet en va ser el 
president des de principis 
dels anys 50 del segle 
passat fins al 2008. Per 
aquest motiu, la junta 
directiva i el consistori 
van decidir posar el seu 
nom al camp de futbol 
municipal.

 Abans de l’inici del 
partit entre el CF Butsènit i 
el CF Vilanova de l’Aguda, 
el president del club, Sergi 
Trepat, va entregar un 
ram de flors a la vídua de 
Baldomero Huguet que 
estava acompanyada dels 
seus fills. A continuació 
van descobrir la placa, 
que llueix a la façana de 
la caseta dels vestuaris.
 L’acte va comptar 
amb bona part  dels 
veïns de Butsènit ja que 
el Baldomero era una 
persona molt estimada. 
S’ha de recordar que 
l’any 2001 la Federació 
Catalana l i  va retre 
homenatge.

El C.F. Butsènit d’Urgell ret 
homenatge al que va ser
president Baldomero Huguet

Homenatge a Baldomero Huguet
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 Dissabte 19 i diumen-
ge 20 de setembre, es va 
dur a terme una prova 
puntuable pel Campionat 
d’Espanya organitzada 
pel Club Agility La Daga 
de Lleida amb la partici-
pació de l’actual Campió 
del Món (David Molina) i 
part de la Selecció Espa-
nyola d’Agility.
 L’Agility és un esport 
caní, on els gossos han 
de realitzar un recorregut 
d ’ o b s t a c l e s  e n  e l 
menor temps possible 
demostrant  la  seva 
intel·ligència i agilitat. La 
prova oficial va comptar 
amb les 3 categories 

Sant Llorenç acull la primera 
prova del Campionat
d’Espanya d’Agility

Sant Llorenç

El Càmping de Sant 
Llorenç de Montgai 
va acollir la primera 
prova puntuable del 
Campionat d’Espanya

habituals d’aquestes 
proves i es van veure tots 
els nivells; des de Grau I 
(la categoria d’iniciats), 
el Grau II (categoria 
competició nacional) 
i Grau III (categoria 
competició mundial).
 La competició va 
tenir una gran acceptació 
arribant a un total de 
200 gossos participants 
durant tot el cap de 
setmana amb un ple 
absolut d’assistència. 
Es va poder veure un 
gran ambient i una gran 
comunió amb el públic 
assistent. Els gossos i els 
guies més experimentats 
van arrancar  molts 
aplaudiments del públic 
assistent.
 Els guanyadors de 
grau 3 de la prova de 
diumenge varen ser Runa 
d’Aleix Olivera en talla 
estandard i Fran de David 
Molina en talla mini.

El segon Festival d’Astronomia del 
Montsec espera dos mil visitants

 El president de la Dipu-
tació de Lleida, Joan Reñé, 
va presentar el programa de 
l’II Festival d’Astronomia del 
Montsec, que se celebrarà 
el pròxim 10 i 11 d’octubre 
al Centre d’Observació de 
l’Univers (COU), del Parc 
Astronòmic del Montsec 
(PAM), i que té com a objec-
tiu apropar la ciència a la So-
cietat i potenciar el turisme 

astronòmic al Montsec, al 
que en la primera edició de 
l’any passat, van assistir-hi 
més de 1.500 persones i que 
les previsions per aquest 
any són d’un increment del 
30 per cent i arribar a 2.000 
persones, fonamentalment 
gràcies a l’important aug-
ment interès de la població 
en viure les experiències 
relativa a les ciències i la 

Presentació del Festival d’Astronomia

natura. 
 Salvador J. Ribas, director 
científic del PAM assenyalà 
que s’havia dissenyat un 
programa per a un ampli 
nombre de persones amb 
diferents inquietuds: tant 
de caire científic, cultural, 
gastronòmic o simplement 
per viure una experiència 
inoblidable en aquest 
paratge.
 El Festival se celebrarà 
durant els dies 10 i 11 
d’octubre i compta amb 
un ambiciós programa 
d’activitats com a concerts 
en directe, conta contes, 
obser vac ions  de l  So l 
i del cel nocturn al Parc 
de Telescopis, visita al 
Planetari, tallers de coets 
o sobre meteorologia i vi, 
principalment.
 Declarat cel Starlight, 
des del 2013, com un dels 
millors cels del món per a 
l’observació astronòmica.

Centre d’Observació de l’Univers
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Sancho Ayala i Eva Ribalta guanyadors 
de la Cursa de la Vaca de Vallfogona

 La Cursa de la Vaca de 
Vallfogona de Balaguer va 
celebrar amb un gran èxit 
la seva tercera edició, que 
va aplegar mig miler de 
participants.
 Sancho Ayala i Eva Ri-
balta, en la distància llarga, 
i Bashir Butt i Núria Tilló, en 
la curta, van ser els triom-
fadors de la jornada, que 
era puntuable per a la Lliga 
Ponent.
 E l  C l u b  E s p o r t i u 
Cansallebres, juntament 
amb l ’A juntament  de 
Vallfogona de Balaguer, 
organitzaren aquesta cita, 

que inclou una cursa de 
10 kilòmetres, una de 5 i 
una caminada. La prova 
llarga, anomenada Cursa 
de la Vaca, i la prova curta, 
anomenada Cursa de la 
Vedella, van compartir 
sortida i arribada a les 
Pi s c i n e s  M u n i c i p a l s . 
Ambdós són circuits de 

Podi masculí Cursa de la Vaca 2015

baixa intensitat i amb poc 
desnivell, ja que sobretot 
es pretenia ser una cursa 
de caire familiar i popular.
 A la cursa de 10 km, 
un il·lustre veterà com és 
Sancho Ayala es va imposar 
amb autoritat. L’atleta dels 
Fondistes del Solsonès va 
marcar un temps de 33.42 
amb el qual va superar 
Antoni Carulla (Runners 
Balaguer), segon amb 34.24, 
i Pol Fernández (JA Arbeca-
Logigràfic Esport), tercer 
amb 35.00.
 En categoria femenina 
també es van imposar 
l ’ e x p e r i è n c i a  g r à c i e s 
a Eva Ribalta (Tri 4.40), 
vencedora amb un temps 
de 39.42. Segona va ser 
Noemí Aumedes (Fondistes 
Artesa de Segre), amb 41.43 
i el tercer lloc per Montse 
Magallón (INEF  Lleida), 
amb 45.52,

Podi femení Cursa de la Vaca 2015

Bashir Butt i Nuria Tilló 
van proclamar-se
campions de la prova 
curta (5 km.) de la cursa 
de la Vaca

 L a  n e d a d o r a  i 
plusmarquista Erika 
Villaécija va estar a 
les instal·lacions de 
la piscina coberta de 
Balaguer, per tal d’oferir 
una master class als 
joves esportistes del 
CEN Balaguer.
 Villaécija va oferir 
dos tallers per edats, un 
primer als més joves del 
club i un segon pels més 
grans, dividits en la part 
teòrica i una de pràctica 
a la piscina. Erika va 
explicar que tothom pot 
arribar a  dalt a base de 
sacrifici, treball i molta 
disciplina.
 A nivell individual, 
Erika Villaécija s’està 
preparant per classificar-
se per la Olimpíada 

de  Rio  que  serà  la 
seva quarta olimpíada 
consecutiva.
 El director i entrenador 
del CEN Balaguer, David 
Pifarré indicà que havien 
convidat a l’Erika pel 
que representa en el 
món de la natació. És 
la única que es manté a 
un altíssim nivell durant 
molts anys, i és tot un 
exemple dels valors que 
ha de tenir un nedador; 
esforç, treball, i tenacitat.

Erika Villaécija ofereix una 
master class al Club Esportiu 
Natació Balaguer

Foto de grup amb Erika Villaécija a Balaguer

La plusmarquista i 
campiona mundial de 
natació es prepara 
per la seva quarta 
Olimpíada
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El racó del poeta
Miquel Trilla
--------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Al cel d’avui, 
quan cau la tarda,
la mitja lluna blanca,
majestuosa i viva,
s’emmarca dins un blau  
profundament immens,
que em porta a l’infinit
on ella se n’ha anat,
des d’on avui  ens mira.
Ahir deixà la vida.
L’hem acomodat
endintre de la terra,
com ella havia dit.
L’amor que ens ha deixat, 
per sempre més l’honora.
Aquest és el record 
vivíssim a tothora,
no pas el de la mort.
Estesa és d’amor, 
tota la seva obra.

20-9-2015. A la meva germana.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 L’Isaac és un noi 
ugandès que arriba als 
Estats Units fugint d’una 
cruenta guerra a la llu-
nyana Àfrica. La Helen, 
una assistent social de 
Laurel, serà l’encarrega-
da d’acollir l’Isaac, d’aju-
dar-lo a refer la seva vida 
i a integrar-se en la nova 
societat americana. Però 
la vida a l’exili no és fàcil, 
i tampoc ho és l’amor... 
Què amaguen els nos-
tres noms? Tots els nos-
tres noms? Una novel·la 
valenta sobre les vides 
fragmentades, i els ponts 
i els nexes d’unió entre 
diferents països, cultu-
res i històries. Els nos-
tres noms és una història 
d’amor tendra i commo-
vedora.
 Una nova veu impres-
cindible en el panorama 
literari internacional, que 
parla de la immigració i 
la crua realitat de la guer-
ra, la lluita per la llibertat 
i uns ideals. L’autor sap 
plasmar a la perfecció el 
sentiment d’estranyesa i 
el desarrelament.
 Un estil narratiu 
subtil i al mateix temps 
devastador, per explicar 
històries dels seus perso-
natges. 

L’hospital dels pobres
Autor: Tània Juste
Gènere: Novel·la
històrica

 Barcelona, finals del 
segle XIX. L’Hospital de 
la Santa Creu agonitza 
dins els vells murs me-
dievals que li han donat 
aixopluc durant cinc 
segles. La ciutat s’està 
expandint més enllà de 
les seves antigues mu-
ralles gràcies al pla de 
l’Eixample, dibuixant 
una nova ciutat on la 
població creix plena de 
noves necessitats. El nou 
segle empeny els anhels 
d’una nova generació 
de metges i artistes que 
volen situar el país al 
nivell més alt d’Europa. 
Plegats faran realitat el 
somni d’un nou hospital 
per als pobres de la ciu-
tat, on la ciència i l’art 
es donaran la mà magis-
tralment. Metges i aspi-
rants, dones pioneres, 
artistes i deixebles... una 
novel·la on els personat-
ges proven d’aixecar la 
seva felicitat al temps 
que ho fan els murs dels 
pavellons modernistes 
del nou Hospital de Sant 
Pau. Una novel·la coral 
on transcorre la vida, 
l’amor i la passió per un 
ofici d’uns personatges 
vinculats a l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau.
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Els nostres noms
Autor: Dinaw Mengestu
Gènere: Novel·la

 Posar límits al nen 
consentit, escrit per la 
Doctora Ursula Oberst,  
professora de Psicologia 
Clínica a la Facultat de 
Psicologia, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna i Ramon 
Company, llicenciat en 
psicologia,  es dirigeixen 
sobretot a pares, tutors, 
professors i piscòlegs, 
explicant com tractar 
amb nens normals, nens 
difícils i nens amb pro-
blemes comportamen-
tals, a fi d’ajudar-los a 
ells i millorar també la 
manera de reconduir-los, 
evitant certs errors co-
muns.
 Descriu els principals 
errors que es cometen a 
l’hora d’educar els nens 
segons les maneres de 
fer-ho, com el “mètode” 
del capellà, del mafiós 
i el del setciències— i 
presenta amb detall i 
de forma instructiva les 
alternatives que poden 
utilitzar els pares i pro-
fessionals per millorar la 
convivència amb aquests 
nens més difícils, donant 
unes pautes: el principi 
dels Tres Micos, el princi-
pi de Buda i el principi de 
Martin Luther King.

Posar límits al nen consentit
Autor: Ursula Oberst i
Ramon Company
Gènere: Pares i mares
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Classificació
Primera Catalana

1. Balaguer ................. 10
2. Terrassa  .....................9
3. Vilanova .....................7
4. Santboià(-1) ...............7
5. jesus i Maria ..............7
6. Vilaseca ......................7
7. Viladecans .................7
8. Castelldefels (-1) .......6
9. Vista Alegre ...............6
10. Igualada ...................6
11. Rapitenca .................5
12. Amposta ...................4
13. Suburense ...............4
14. Sant Ildefons ...........4
15. Lleida B ....................4
16. El Catllar ..................3
17. Torredembarra ........1
18. Reddis  .....................0

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. A. Fernández ...... 3
2. S. Galceran ........ 2
3. I. Solanes ........... 1
4. M. Sánchez ........ 1
5. I. Fontana ........... 1
6. Yerai Darias ....... 1

 El davanter Adrià 
Fernández amb tres 
gols és el màxim go-
lejador de l’equip ba-
laguerí després dels 4 
primers partits dispu-
tats, seguit de Sergi 
Galceran que va mar-
car dos gols el passat 
diumenge davant el 
Suburense.
 L’equip de la capi-
tal de la Noguera ha 
aconseguit marcar un 
total de 9 gols i només 
n’ha encaixat 3 en els 4 
partits disputats, cosa 
que l’ha portat a ser 
el lider provisional del 
grup 2 de la Primera 
Catalana.

Adrià Fernández

Propers encontres

04/10/2015 --  17 h
Camp les Comes

Igualada | Balaguer
-------------------------------------

11/10/15  --  17 h
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer| El Catllar

El Club Futbol Balaguer es situa líder 
de la Primera Catalana, imbatut
FUTBOL>> Els homes 
que entrena Jordi Cortés 
aconsegueixen guanyar 
els dos partits davant 
Lleida i Suburense

20/09/2015

LLEIDA B 0
BALAGUER 2

 El Balaguer es col·loca 
líder del grup segon de 
la Primera Catalana, des-
prés d’aconseguir sumar 10 
punts després de disputar 
els quatre primers partits 
de la competició amb tres 
victòries i un empat.

de Torrefarrera. Adrià i Yerai 
van aconseguir marcar els 
dos gols i emportar-se els 
tres punts en joc.
 El passat diumenge 27 
de setembre, els balague-
rins rebien al Suburense de 
Sitges. Un equip descone-
gut i que va desenvolupar 
una ferrea defensa. Tot i que 
van aconseguir avançar-se 
en el marcador al minut 5, 
els balaguerins van capgi-
rar el marcador amb gols 
de Galceran i Adrià des del 
punt dels 11 metres. Abans 
del descans, els de Sitges 
aconseguien tornar a em-
patar el partit. A la segona 
part el Balaguer no va donar 
opcions i amb gols d’Ivan 
Fontana i Sergi Galceran 
va emportar-se el partit i els 

 Els balaguerins que 
s’han mostrat intractables 
en els dos partits a casa, 
aconseguiren una impor-
tant victòria per 0-2 en el 
derbi lleidatà de la catego-
ria, en el partit disputat el 
passat diumenge al camp 

27/09/2015

BALAGUER 4
SUBURENSE 2

Sergi Galceran molt lluitador durant el partit

Mikel Del Águila controlant una pilota

tres punts que el mantenen 
lider abans de visitar el 
camp de l’Igualada aquest 
proper diumenge i rebre a 
casa al Catllar el proper 11 
d’octubre.
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Antoni Carulla es proclama campió de 
la Milla Ciutat de Balaguer 2015

 Antoni Carulla (Runners 
Balaguer) i Sandra Sarri 
(Pedala.cat) han estat els 
brillants guanyadors de la 
cinquena edició de la Milla 
Urbana Ciutat de Balaguer-
Campionat Provincial de 
Lleida, que sota l’organit-
zació dels Maratonians del 
Segre s’ha celebrat aquest 
dissabte a la capital de la 
Noguera amb la participa-
ció d’uns 300 atletes.
 Carulla, un habitual dels 
podis de la Lliga Ponent, 
ha donat la sorpresa en 
batre l’atleta internacional 
espanyol José Luis Blanco 
(La Sansi), un corredor 

que des de fa anys té una 
vinculació molt especial 
amb Balaguer i que és un 
clàssic de la cursa. Carulla 
va fer un temps de 4.39, 
per 4.45 de Blanco, mentre 
que tercer ha estat Joan 
Prats (Pedala.cat), amb un 
crono de 4.51, el mateix que 
el quart classificat, Josep 
Ramon Sanauja (Escatxics).

Milla de Balaguer

 En dones, la vencedora 
ha estat  Sandra Sarr i 
(Peda la .ca t ) ,  amb un 
temps de 6.52, seguida de 
Joana Martínez (Lleida UA), 
segona amb 7.03, i de la 
independent Anna Farrús, 
tercera amb 7.08.
 L a  j o r n a d a  e s t a v a 
c o n c e b u d a  c o m  u n a 
cursa solidària que s’ha 
desenvolupat sobre un 
circuit homologat de 1.609 
metres. Tots els participants 
han rebut un obsequi, i hi ha 
hagut un berenar popular 
per a les categories babys. 
A més, els prebenjamins, 
benjamins, alevins, infantils 
i cadets han rebut una 
medalla commemorativa, 
mentre que els juvenils, 
sèniors i  veterans van 
r e b r e  u n a  s a m a r r e t a 
tècnica commemorativa 
gentilesa de Bar 1900. 

Milla de Balaguer

L’atleta del Pedala.cat va 
guanyar al favorit, José 
Luis Blanco, guanyador 
de les dos edicions
anteriors

 Un any més el pavelló 
poliesportiu va acollir un 
partit amistós entre dos 
equips de l’ACB. El pas-
sat dimarts 15 de setem-
bre, el pavelló va rebre 
aquets dos grans equips 
davant d’un públic que 
no es va voler perdre un 
gran partit de bàsquet, 
partit amb el qual inicia-
ven la pretemporada.
 El Joventut va gua-
nyar amb claredat al 
UCAM Murcia per 106-98, 
al pavelló poliesportiu de 
Balaguer.
 El partit  va estar 
molt igualat en el primer 
temps, tot i que el Joven-
tut sempre va anar per 
davant en el marcador 
(29-22) (24-27) (29-23) 
(24-26), i  va marcar dife-

El Joventut de Badalona
guanya al UCAM Murcia en el 
partit ACB jugat a Balaguer

Foto dels dos equips

Els dos equips van
jugar un partit
amistós al pavelló
poliesportiu de la
capital de la Noguera

rències en el tercer quart 
quan la Penya en defensa 
saltava cada vegada dos 
contra un en el bloc direc-
te i provocava ràpids con-
traatacs que van fer que 
aconseguís una màxima 
diferència en el marcador 
de 20 punts (104-84).
 En els últims minuts 
del quart temps la rela-
xació dels del Maresme 
va fer que els murcians 
maquillessin el marcador 
fins al 106-98 final.
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500 ciclistes participaran el proper
18 d’octubre  a la Ermitanyos 2015

 La prova de BTT, Ermita-
nyos 2015, arriba a la seva 
setzena edició, el proper 
18 d’octubre, esperant ar-
ribar al límit d’inscripcions 
previst per l’organització, 
de 500 participants, que es 
tancaran el proper 15 d’oc-
tubre.
 Els ciclistes hauran de 
recórrer els 90 quilòmetres 
de la ruta que passa per 
tres de les ermites de la 
comarca de la Noguera, 
amb sortida i arribada des 
de Balaguer.
 A partir de les 8 del 
matí, els participants es 
congregaran al pavelló Molí 

de l’Esquerrà, i poc a poc 
aniran sortint en direcció 
a la primera de les ermites, 
Cérvoles, al terme munici-
pal d’Os de Balaguer i que 
es troba a 23 quilòmetres 
de la capital de la Noguera. 
Després d’un esmorzar a 
base de pa, embotits i torró, 
els ciclistes continuaran 
la ruta cap a Vilanova de 
la Sal, per pujar a l’ermita 
de Montalegre, la segona 
ermita de la ruta. Després 
de l’avituallament necessari 
els participants es dirigi-
ran cap a Sant Llorenç de 
Montgai, Camarasa, per a 
realitzar l’última de les as-

censions a l’ermita de Sant 
Jordi.
 Posteriorment la tor-
nada cap a la capital de la 
Noguera.
 També estan previstes 
dues rutes més curtes, fent 
una o dues de les ermites. 
Aquests itineraris alter-
natius tenen 45 km, que 
només s’arriba a l’ermita de 
Cérvoles i tornada cap a Ba-
laguer i la de 70 quilòmetres 
respectivament que puja 
a Cérvoles i Montalegre i 
torna a Balaguer.
 Pels participants a la 
cursa a part dels avitualla-
ments corresponents també 
hi ha servei d’esmorzar i 
dinar. Pels acompanyants 
també hi ha dinar que hau-
ran d’abonar a part i mar-
car-ho a la inscripció.

La prova passa per l’ermita de Cérvoles

Organitzada pel Club BTT Radical Sport des de l’any 
1998, consolidada al calendari esportiu de BTT

 El Club BTT Radical 
Sport i l’Ajuntament de 
Balaguer, organitzen 
la Festa de la bicicleta 
pel proper dissabte 17, 
una pedalada popular 
per  a  to t  e l  públ ic 
que recorre  carrers i 
barris de Balaguer. Una 
cursa sense cap ànim 
de competició que vol 
reunir el màxim nombre 
de participants, amb 
l’únic objectiu de passar 
una tarda divertida i 
entretinguda amb família 
d’una forma ben diferent.
 En aquesta edició 
s’han variat les rutes; per 
motius de seguretat i per 
poder acollir el màxim de 
participants possibles; 
amb una primera ruta 
pels vials més amples de 
Balaguer que permetrà 

que els més petits de 
la família hi puguin 
participar passejant pel 
mig dels carrers de la 
nostra ciutat.
 Una segona ruta, 
que arribarà fins a les 
Franqueses ,   o  per 
l’Horta d’Amunt, a triar, 
un camí més llarg per un 
entorn més agradable.
 Mentrestant els més 
petits podran gaudir 
d’un circuit d’obstacles 
situat al marge esquer-
ra del riu, al parc de la 
Transsegre, on també a 
l’arribada es podrà gau-
dir d’un berenar popular 
i inflables, només per un 
euro la inscripció, que 
es podrà fer des de la 
mateixa regidoria d’es-
ports o des del centres 
educatius.

Balaguer acull una nova
edició de la Festa de la
Bicicleta, el 17 d’octubre

Festa de la Bicicleta
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Balaguer acull el campionat d’Espanya 
de Kickboxing en la modalitat K-1

 El proper diumenge 4 
d’octubre, el pavelló Molí 
de l’Esquerra acollirà el 
Campionat  d ’Espanya 
de Kickboxing en la seva 
modalitat de K-1.  En total es 
faran 15 combats, dels quals 
dos seran professionals i 
ens els que es disputaran 
els campionats d’Espanya. 
En un d’ells hi participarà 
el veí de Balaguer, Javi Ruiz.
 A més es disputaran dos 

combats professionals més, 
un de neo professional i 10 
combats amateurs.
 E l s  o r g a n i t z a d o r s 
esperen l’assistència d’unes 
400 persones vingudes 

Presentació del Campionat

El Campionat es farà 
aquest diumenge 4
d’octubre al pavelló del 
Molí de l’Esquerrà a
partir de les 17,45 hores

Empat a un gol a Salou del Futbol Sala 
Chek System It’s Only Balaguer

 L’ e q u i p  d e l  C h e c k 
Systems -It’s Only Balaguer, 
va empatar a un gol en el 
segon partit amistós jugat 
a Salou amb una primera 
part més bona per les locals 
del CFS Salou, on van tenir 
varies ocasions de gol, 
però la portera de Balaguer 
Nefer Gallego va estar molt 
encertada, mostrant un molt 
bon nivell en el seu debut, 
provinent del Pont de Suert 
on jugava a la categoria 
Territorial.
 L’equip ja està preparat 
per debutar a la lliga el dia 
3 d’octubre a casa a les 15h 
contra CFS Inter Sentmenat.

Check Systems It’s Only Balaguer

L’equip femení del Club Futbol Sala Balaguer
debutarà aquest dissabte amb el Sentmenat

 Fa uns dies s’ha dis-
putat la 72a Travessia 
a l’estany de Banyoles,  
amb la participació de 
cinc nedadors i nedado-
res del CEN Balaguer a 
la distància  de 400, 1000 
o 2115 metres.
 L’Aurembiaix Pifarré 
en la travessa de 1000 
metres va aconseguir la 
12a posició aleví d’unes 
200 participants, en la 
de 2115 metres, l’Ares 
Perera i la Sara Puigarnau 
van arribar juntes la 25 i 
26a Infantil en una cursa 
d’unes 700 nedadors i 
la Núria Pallé també va 
aconseguir una fantàstica 
42a posició, totes tres en 
categoria infantil.
 En la travessa dels 
petits en Jaume Pallé va 
realitzar una molt bona 
cursa.
 E l  p a s s a t  1 3  d e 
setembre es va disputar 
la 88a Travessia al Port 
de Barcelona, travessia 

El Club Natació Balaguer
participa a les travessies de 
Banyoles i Barcelona

Participants a la Travessia de Barcelona

Els nedadors del CEN 
Balaguer
aconsegueixen bons 
resultats a les dues 
proves esportives

d’arreu de Catalunya.
 Aquest campionat, or-
ganitzat per Nacionalfitness 
obrirà les seves portes a 
partir de  3/4 de 6 de la tarda 
aquest diumenge.

que rep el  nom de 
Campionat de Catalunya, 
amb la participació de 
dos nedadores del CEN 
Balaguer a la distància  
de 1000 metres.
 L ’ A u r e m b i a i x 
Pifarré va aconseguir 
la 2a posició de l’any 
2003 amb un temps de 
14 minuts i 43 segons, i 
en la categoria general 
2002/03/04 va entrar en 
la 24a posició.
 Per altra banda la 
Núria Pallé també va 
aconseguir un fantàstic 
resultat  amb la 7a 
posició  de la seva edat 
del 2001 amb un temps 
de 14 minuts i 48 segons.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

 Malauradament els dis-
capacitats encara pateixen 
exclusió social i estigma.
 I fes de la política cal-
dria fer molt més per ells, 
ja tinguin una discapacitat 
física, psíquica, mental o 
sensorial. És el col·lectiu 
que està patint més severa-
ment la crisi. Per tant, seria 
bo que s’apliqués una llei 
que obligui a les grans em-
preses a complir el 2% de 
contractació de personal 
amb discapacitat, ja que 
només el 0’46% de les no-
ves contractacions durant 
el 2014 a Catalunya van 
ser a persones amb alguna 
discapacitat.

Amb els drets dels discapacitats no 
s’hi pot jugar!
Josep Maria Castells Benabarre 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El 2020, és a dir en 
una legislatura; proposo 
als polítics del Parlament 
d’elevar aquest percentat-
ge al 5% per tal de seguir 
progressant fins a arribar 
als nivells europeus. I les 
formacions polítiques hau-
rien d’esforçar-se i dialo-
gar amb els representants 
d’aquests col·lectius que 
he anomenat anteriorment. 
I no només per fer-se la foto 
com estan acostumats.
 Cal una renda bàsica 
accessible i justa per totes 
aquestes persones, tant 
per les que hagin treballat 
o no, ja que pot ser un in-
centiu per a les persones 

amb discapacitat que no 
han cotitzat, per si més 
endavant es recuperen, 
poder-se incorporar-se 
més fàcilment a un lloc 
de feina.
 Per això crec que 
hauria de ser la primera 
mesura del nou govern 
a Catalunya de Junts pel 
sí i recolzada per altres 
partits del Parlament de 
Catalunya. Esperem que 
en la pròxima legislatura, 
d'aquí a 4 anys ja es pu-
gui plantejar seriosament 
la renda bàsica universal 
però per això encara que-
den uns quants anys per 
construïr un nou país, ja 
que primer cal fer un pla 
de rescat urgent destinat 
a les persones més afec-
tades de la crisi.

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

Demà passat
C. G. A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quan escric aquestes 
ratlles d’avui en dos dies 
anirem a votar. Cadascú 
amb el seu pensament i el 
seu ideal, res a dir: enca-
ra que sigui molt remota-
ment, el resultat del propi 
pensament. Conveniència 
pròpia que sempre i serà, 
però també pensant de 
que podria ser el millor per 
una majoria en el futur. No 
hauria de valer per mi, les 
consignes de partit, ni el 
que pot dir qualsevol cap 
pelat, o senyors que lluei-
xen primers càrrecs. Per-
què quan es prescindeixen 
de les formes, tothom cor-
re el risc de fer el ridícul o 
escoltar que el bategen per 
segon cop. Encara que no 
crec que els afecti massa. 
Estan molt carregats d’una 

estranya petulància que 
els fa posseïdors d’una 
veritat autèntica. Com ar-
dorosos nous conversos 
que prediquen redemptors 
nous manaments, saben 
que avui per avui es falsa, 
les seves premisses sense 
possibilitats de realització, 
i el futur amb un innegable 
interrogant, per molt que 
ho neguin. Les postures 
xulesques mai han portat 
a res i qui les adopti de-
mostra que no han pogut 
dominar el seu sentit d’in-
ferioritat. Sense cap dubte 
s’han canviat moltes coses 
d’aquella Espanya del meu 
temps.
 El Sr. Felipe González en 
va fer començar molts de 
canvis. Els governs poste-
riors, moltes vegades amb 

majories absolutes, que 
podien fer-n’hi altres s’han 
dedicat a un dolç “far nien-
te”. Cosa que no hem puc 
explicar. Si en tot el territori 
hi ha una persona informa-
da, jo puc creure que es el 
Presidente del Gobierno. 
Aquest assumpte en que 
Catalunya darrerament ha 
perdut quasi quatre anys, 
ell n’era sabedor. Era lògic 
que arribaria després d’un 
desastrós tripartit en l’as-
pecte econòmic. Deixant 
un deute monstruós al Sr. 
Mas. Ni el Sr. Colell ni la 
Pepita de la Farola podi-
en  eixugar-lo. I així podia 
veure-ho el Sr. Rajoy quan 
es va haver de pagar els 
Bons Patriòtics des de Ma-
drid, doncs els calaixos de 
la Generalitat estaven nets 
però buits. Era un proble-
ma econòmic.
 Al seu dia el Zapatero 
ho va acabar d’arranjar no 
complint el promès. Els 
d’aquí també s’ha de reco-

nèixer, es van passar tres 
pobles redactant un Esta-
tut, jo diria, un xic passat 
de rosca, degut potser a les 
paraules del Zapatero, que 
era un engalipador com-
pulsiu i sense seny. Això 
era un engany amb tota 
mala fe.
 Anant seguint, venen 
les eleccions en que el Sr. 
Mas demanava una majo-
ria per poder  tenir la força 
que necessitava a Madrid. 
I el poble li pren dotze es-
cons. Això va ser una lliçó 
no apresa.
 Tot li porta a maridat-
ges mai desitjats... però es 
va aguantant.
 En tot aquest batibull 
si alguna cosa és fàcil de 
comprendre és la postura 
d’Esquerra Republicana. 
Defensa la seva raó d’és-
ser: una Catalunya Inde-
pendent. Una vegada neta 
de protagonismes i bana-
litats, ha procurat fer el 
menys soroll possible, però 

sempre mantenint el seu 
objectiu que és la raó del 
seu existir. Fins i tot cedei-
xen en la llista única on en 
sortirà perjudicada.
 Jo no puc deixar de 
dubtar cautelosament de 
les seves virtuts de govern, 
però aquí la tenim, malgrat 
tots els propòsits de res-
tar-li força i presència. Si 
es pot oblidar tota la cor-
rupció dels grans partits, 
no s’ha de deixar de tenir 
present la manera “patosa” 
en que ho ha portat el Sr. 
Rajoy, tenint molt en comp-
te la prudència que vull 
donar-li. Però li ha mancat 
finor i dinamisme. I això és 
una imprudència no digna 
d’un estadista.
 Ara, que Déu hi faci 
més que nosaltres, que 
aquest  Aleluia no s’acabi 
en un De Profundis. 

------------------------------------------
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El eterno retorno
Anna Estany, Catedrática de filosofía de la ciencia y miembro 
de Federalistes d’Esquerres 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El título no es baladí 
sino que refleja fielmente lo 
que sucede con la “cuestión 
del catalán”. Está siempre 
latente y de vez en cuando 
salta la chispa. Las razones 
pueden ser múltiples pero 
acostumbran a estar rela-
cionadas con alguna sen-
tencia judicial, normativa 
del gobierno central o una 
nueva ley de política lin-
güística de la Generalitat de 
Catalunya. El último episo-
dio es la llamada ‘ley Wert’; 
más concretamente, por la 
sentencia del Tribunal de 
Justicia de Catalunya que 
obliga a un 25% de ense-
ñanza en castellano en las 
aulas en las que haya algún 
alumno que lo solicite.
 Dicha sentencia es in-
viable de llevarla a la prác-
tica. Es insostenible eco-

nómicamente e irracional 
pedagógicamente puesto 
que queda al arbitrio de las 
peticiones de los padres. El 
primer problema surgiría 
en el caso de que algún(os) 
padre(s) de alumnos de las 
aulas que hubieran pedido 
más horas de castellano 
no estuvieran de acuerdo 
con la medida. El centro 
podría argumentar que se 
trata de una sentencia del 
TJC y que las leyes están 
para cumplirlas. Como con-
secuencia es posible que 
dichos padres pusieran un 
recurso a un tribunal de or-
den superior o ir al “Síndic 
de Greuges” de Catalunya o 
al “Defensor del pueblo” de 
España.  El centro educativo 
quedaría en la disyuntiva de 
hacer  caso omiso del TJC 
o aplicar la sentencia. Cual-

quiera que fuera la decisión, 
la situación de desconcierto 
sería evidente. Llegado a 
este punto, ¿alguien ha pen-
sado lo que todo este em-
brollo puede significar para 
los alumnos, para la organi-
zación del centro, ratio de 
alumnos/profesor, horarios, 
distribución del profesora-
do? Es necesario  un acuer-
do general en Catalunya  
sobre la política lingüística 
en la escuela y no dejarla 
a decisiones individuales o 
partidistas.
 El punto de partida se-
ría la inmersión en el ca-
talán con la condición de 
no separar los alumnos en 
función de la lengua elegi-
da por los padres (catalán 
o castellano). Lo cual no 
es óbice para que puntual-
mente en una franja horaria 
se pudiera dividir la clase 
en función de la lengua que 
necesita refuerzo a causa 
de factores diversos, desde 
la lengua predominante en 
el ámbito familiar hasta há-

bitos culturales que hacen 
que los alumnos puedan 
ser más competentes en 
una lengua que en otra.
 Todo lo dicho hasta aho-
ra tiene especial relevancia 
para la enseñanza primaria. 
Cuando se entra en la Ense-
ñanza Secundaria Obligato-
ria, una etapa en la que hay 
más contenidos y asigna-
turas concretas, podría in-
troducirse cada año alguna 
materia en castellano (físi-
ca, matemáticas, biología, 
etc.). El objetivo es que los 
alumnos se familiaricen 
con los términos específi-
cos en las dos lenguas.
 En la etapa del bachille-
rato se seguiría la misma 
línea que en la ESO. Dado 
el nivel de las materias, 
aún es más importante el 
conocimiento de la termi-
nología en las dos lenguas. 
Pero el objetivo no es sólo 
el conocimiento de los tér-
minos científicos sino la 
capacidad de expresarse y 
comunicar conocimientos 

adquiridos, tanto en catalán 
como en castellano.
 Una reflexión final, creo 
que es posible llegar a este 
pacto, sólo hace falta sen-
tido común y buena volun-
tad. Todos saldríamos ga-
nando pero sobre todo los 
alumnos y los docentes que 
merecen un reconocimien-
to que a veces la sociedad 
no les concede suficiente-
mente.
 Nota y epílogo del 12 
de Setiembre de 2015. El 
episodio en la escuela 
Gaspar de Portolà de Ba-
laguer hace pertinente el 
artículo que publiqué en 
el Blog de FEDERALISTES 
D’ESQUERRA el 19 de Oc-
tubre del 2014.
 Las críticas merecidas a 
la ley Wert no implican que 
esté justificado el acoso a 
la familia que ha solicitado 
que se aplique esta ley, sino 
que se  merece el respaldo 
de las autoridades educati-
vas y de los ciudadanos de 
Balaguer.
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Els Joglars porten el seu VIP al Teatre 
Municipal el dissabte 3 d’octubre

 La companyia “Els jo-
glars” que ja van represen-
tar al Teatre Municipal de 
Balaguer les produccions 
«La increïble història del Dr. 
floit & Mr. Pla», l’any 1999; 
«Daaalí», l’any 2000 i «El 
retablo de las maravillas» 
el març del 2005, tornen 
10 anys després al Teatre 
Municipal de Balaguer amb 
la producció V.I.P (Very Im-
portant Person).
 V.I.P  tracta de la relació 
del món adult amb els nens 
i com ha anat canviant 
al llarg de la història. En 
l’actualitat ens sembla que 
el nen ha arribat al mà-

xim privilegi, fent-lo equi-
parable al tracte que rep 
una VeryImportantPerson 
(V.I.P). Paradoxalment, l’ac-
titud ben intencionada dels 
pares, ja sigui per complex 
o per donar una confortabi-
litat als seus fills de la que 
ells no van gaudir, apropa 
perillosament el nen a un 
ser intractable amb deliris 

Pels pèls

de petit tirà. V.I.P, presentat 
en forma de cerimonial, 
pretén fer una reflexió so-
bre el comportament de la 
societat actual amb els seus 
infants.
 L’abonament d’aquesta 
temporada, el completa 
l’obra Pels pèls, una combi-
nació de comèdia, thriller i 
reality show, que arribarà el 
dia 7 de novembre, per les 
Festes del Sant Crist, dirigi-
da per Abel Folk i interpre-
tada per Àlex Casanovas, 
Mercè Comes, Pep Planas, 
Beth Rodergas, Pep Sais i 
Jofre Borràs.
 També La Legionaria 
interpretada per Maria Bar-
ranco el diumenge 13 de 
desembre, l’acció es desen-
volupa al pati de la casa de 
la protagonista, que anirà 
recordant sola, a vegades 
amb la complicitat del pú-
blic, la seva vida.

VIP

L’abonament d’aquesta 
temporada del teatre, el 
formen l’obra VIP dels 
Joglars, Pels pèls i la 
Legionaria

 La resta de propostes 
del  Cicle  de Tardor 
l’encapçala el musical 
infanti l  “Gisela y el 
libro mágico”, el proper 
diumenge 18 d’octubre, 
un musical ambientat 
a un món màgic de 
cançons i contes infantils 
on la fada Gisel haurà de 
superar mil aventures i 
proves per aconseguir els 
seus somnis, adreçada a 
majors de 3 anys.
 Ta m b é  l a  m à g i a 
arribarà al teatre el  
dilluns 9 de novembre 
enmig dels actes de 
la festa major,  amb 
l ’ e s p e c t a c l e  “ M a g 
Màgia” amb Enric Magoo 
que farà un recorregut 
màgic per les diferents 
especialitats del món 

Gran varietat d’espectacles en 
el cicle de Tardor, amb teatre, 
màgia i música

Gisela y el libro mágico

de l’il·lusionisme, com 
la màgia còmica o la 
manipulació. Recomanat 
a partir de 3 anys.
 La seguirà l ’obra 
del GER “Aquí no paga 
ni Déu”, el proper 29 
de novembre. El 5 de 
desembre la presentació 
del darrer disc del grup 
Círculo de Borneo, amb 
la presència del pianista 
balaguerí Josep M. Porté.
 A  p a r t  e l  t e a t r e 
a c o l l i r à  a l t r e s 
esdeveniments, com un 
musical participatiu el 6 
d’octubre, el festival de la 
gent gran el 10 d’octubre, 
el concert de Pop Gospel 
amb Balaguer Music el 
14 de novembre, i l’acte 
de la Marató el dia 20 de 
desembre.
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Els comerciants del carrer Major lliuren 
el premi del cap de setmana a Eivissa

Lliurament del Premi

Ballada de sardanes pel 50è aniversari 
de La Colla Sardanista Verge del Miracle 

La guanyadora va ser Marta Miró de Balaguer i va 
lliurar el premi l’establiment Cuinat Graells

 El passat divendres 
25 de setembre, va acollir 
una nova edició del 
Correllengua, aquest cop 
sota el nom de Vota Farra, 
ja que coincidia amb el 
darrer dia de la campanya 
electoral de les Eleccions 
al Parlament Català.
 La Festa va començar 
a les 9 del vespre a la 
gran urna situada al 
passeig de l’Estació, amb 
la participació de la Colla 
Gegantera, dels grallers, 
del grup Bandelpal i del 

grup de bastoners del 
Casal Pere III.
 Des del Passeig es 
van desplaçar cap a 
la Plaça del Mercadal, 
on es va celebrar una 
botifarrada popular amb 
la participació d’unes 
cinc-centes persones. 
Els participants van haver 
de comprar un tiquet 
de 4 euros que donava 
dret a la botifarrada i una 
beguda.
 L a  F e s t a  d e l 
Vota&Farra a la Plaça del 
Mercadal va acabar amb 
les actuacions musicals 
dels grups Er Taqueta, un 
grup de Lleida de rumba 
catalana i el grup Sense 
Sal, un vell conegut del 
públic balaguerí per la 
seva actuació al cicle de 
concerts de l’estiu.

Més de 500 persones a la 
Festa “Vota&Farra” del passat 
25 de setembre

BandelPal

La Festa va reunir 
més de cinc-centes 
persones que van 
gaudir del sopar i de 
la bona música

Colla sardanista

 La Colla Sardanista 
Verge del Miracle celebra 
enguany els seus 50 anys.
 Per celebrar-ho el proper 
dissabte 11 d’octubre, a les 
7 de la tarda, han organitzat 
una Ballada de Sardanes 
commemorativa.
 Cal recordar que es 
farà la inauguració d’una 
exposició que estarà oberta 
del 4 al 12 d’octubre a la 
sala d’exposicions de 
l’ajuntament (exposició 
retrospectiva).

 El passat divendres 18 de 
setembre, els comerciants 
del carrer Major varen fer el 
sorteig d’un cap de setmana 
a Eivissa.
 Es va realitzar davant de 
la regidora de comerç Ester 
Guarné i va sortir premiada 
la Marta Miró, de Balaguer. 
L’establiment Cuinat Graells 
va ser l’encarregat de donar 
el premi del viatge amb dos 
nits d’hotel i esmorzar, vol i 
trasllats inclosos.
 El premi correspon a 
la campanya d’estiu de 
l’Associació de comerciants, 
per fomentar el comerç 
d’aquest carrer i premiar la 
fidelitat dels seus clients.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
VENTA/LLOGUER de 
pàrkings tancats al 
c/  Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó: 
629310479-629715431.
------------------------------------
SE VENDE casa en 
Gerb, 167 m2, 2 plantas, 
3 hab., 2 baños, garaje 
(2 coches), terraza, jar-
dín con barbacoa, rejas 
anti-robo y mosquite-
ras. Precio: 180.000 eu-
ros. Razón: 630575415.
------------------------------------
E S  T R A S P A S S A 
cafeteria-restaurant 
amb parc infantil. To-
talment condicionat i 
equipat per no poder 
atendre. Raó telèfon: 
625451656.
------------------------------------
LLOGO casa al c/ Llei-
da 17B de Balaguer, 
2 habitacions. Amb 
terrassa. Moblada. 
Zona tranquil·la. Raó: 
973451231.
------------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona 
de Balaguer, al cos-
tat del col·legi Mont-
roig, de 516 m2. Raó: 
676996765.
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, totalment 
equipat, a/a, foc a terra, 
amb vistes al riu. Raó: 
973447752-639920281.
------------------------------------
SE ALQUILA habi-
tación totalmente 
amueblada, con la-
vabo propio. Cale-
facción y wifi. Razón: 
619656740.

------------------------------------
V E N D A  D E  C A S A 
adossada a Balaguer, 
100 m2, 2 plantes, 1 
bany i 1 aseo, 4 hab., 
calefacció gas ciutat, 
totalment reformada. A 
punt per viure-hi. Bon 
preu. Raó: 692954368.
------------------------------------
LLOGUER de trasters. 
Accés amb vehicle 
fins a la mateixa por-
ta. Sortida de Bala-
guer direcció Lleida. 
Raó: 666411827.
------------------------------------
VENDA FINCA RÚS-
TICA al terme de La 
Sentiu, amb 2 jornals 
d’extensió, terra de 
reg, amb casa de 180 
m2, dos plantes, ma-
gatzem de 125 m2, pis-
cina, dipòsit pel reg, 
perímetre tot vallat. 
Raó: 692954368.
------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
S’OFEREIX professo-
ra nativa per fer clas-
ses de rus, per tots els 
nivells, adults i nens. 
Amb titulació i expe-
riència. Raó telèfon: 
692045143.
-----------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes, 
comunions, bateigs i 
altres esdeveniments. 
Àmplia experiència 
en el sector audiovi-
sual. Pressupost sense 
compromís. Dani Arre-
gui, mòbil 686774086 i 
correu electrònic: da-
niaso@gmail.com

----------------------------------
ES DONEN classes 
particulars i repas-
sos d’anglès per es-
tudiants d’Educació 
Primària, ESO i Bat-
xillerat. Raó telèfon: 
698383277.
-----------------------------------
EMPRESA ubicada 
al Polígon Industrial 
de Balaguer, precisa: 
home o dona, entre 25 
i 35 anys, amb anglès 
parlat i escrit (nivell 
alt), informàtica, xar-
xes socials, que li in-
teressi la moda, tingui 
empatia i sàpiga treba-
llar amb equip, respon-
sable i organitzador/a 
amb bona presència. 
Ideal Turisme, Rela-
cions Públiques, Pu-
blicitat i Marketing... 
Interessats trucar al 
973450212 amb horari 
de 9-14 h i de 16-16 h 
de dilluns a divendres.
------------------------------------
NATIVA dóna classes 
d’anglès, i classes de 
conversa. En grups 
organitzats o parti-
culars. Raó telèfon: 
650422582.

------------------------------------
SE OFRECE señora 
para hacer compañia 
de noche a personas 
mayores. Con expe-
riencia. También po-
sibilidad de hacer de 
ayudante de cocina. 
Razón: 664173476.
------------------------------------

MOTOR
-----------------------------------
PEUGEOT 307 HDI 2.0 
SW PACK, any 2003, 
Diesel, familiar, 110 
cv, 170.000 km, ITV 
fins abril ‘16, sostre 
panoràmic, compa-
tible 7 places, volant 
multifuncional. En bon 
estat. Raó: 629787920.
------------------------------------

VARIS
------------------------------------
SEÑORA MAYTE, vi-
dencia y tarot. Alta 
magia blanca. Ho-
ras a convenir. Inte-
resado/as llamar al: 
656826568-609135472.
-----------------------------------

COMPRO: Joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos 
antigues... Contacteu 
al telèfon: 676803205.
-----------------------------------
ES VEN habitació 
infantil convertible, 
amb armari i calaixos, 
canviador, baranes 
desmuntables, 2 llits 
niu. En perfecte estat. 
Preu: 390 euros. Tam-
bé, taula de despatx 
(170 cm) i llibreria de 
peu (150x220 cm), co-
lor wengue. En molt 
bon estat. Preu: 125 
euros. Raó: 667476172.
------------------------------------
-----------------------------------
Els interessats en po-
sar anuncis en aques-
ta secció, us podeu 
adreçar a les nostres 
oficines del c/ Sant 
Lluís, 36-38 altell, al 
973448273 o bé al web: 
grocdigital.com
------------------------------------

VENC HABITACIÓ INFANTIL
Habitació convertible, amb armari,
calaixos, dos llits niu, canviador i

baranes desmuntables. Preu: 390 euros.
Raó: 667 47 61 72
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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
10.00 10.30
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
10.40 11.09
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 fins a Balaguer.

De les 8 de la tarda de l’1 d’octubre a les 8 de la tarda del 8 d’octubre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 8 d’octubre a les 8 de la tarda del 15 d’octubre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 d’octubre a les 8 de la tarda del 22 d’octubre 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
CONSULTORI MÈDIC                    973 438003
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

PÉREZ TORRES, ROSA M. 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 >>


