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La família de

LLUÍS PRIOR TREMOSA

Vol agrair molt sincerament
les mostres de condol rebudes,

per part de familiars,
amics i coneguts.

Gràcies a tots per acompanyar-nos
en aquets moments difícils.

Desembre 2015

 Els esdeveniments 
polítics del darrer cap de 
setmana han deixat  sor-
presos a gran part dels 
ciutadans del nostre país. 
Després de tres mesos de 
negociacions, ni quasi els 
més optimistes  podien 

creure que s’arribaria a un 
acord. Un acord que, vist el 
desenllaç,  ha deixat certa 
indignació pel “pas al cos-
tat” que ha hagut de fer el 
que fins ara era el capda-
vanter del procés. Un pro-
cés que molts ja el veien o 
el volien veure mort i enter-
rat. Tanmateix, amb la seva 
noble i valenta decisió, 
aquest ha reeixit amb més 
força. És evident que la de-

cisió presa, a ell, també li 
ha degut resultar dolorosa; 
però, amb el seu gest no 
sols ha preservat la ferme-
sa del procés, sinó que ha 
donat una lliçó d’honeste-
dat personal i política que 
perdurarà. Tots els esfor-
ços d’aquests darrers anys 
no han estat en va. El poble 
i també la història, ho sa-
bran reconèixer. President, 
de tot cor, gràcies!

 Lluny queden aquelles imatges d’aglomeracions 
davant les portes dels grans magatzems el primer dia 
de les rebaixes d’hivern de fa uns quants anys. El dijous 
dia 7 de gener, primer dia oficial de rebaixes, desenes 
de clients esperaven a les portes dels principals grans 
magatzems de les grans ciutats, sense cues ni presses 
per entrar. 
 Un fet que posa de manifest que els ànims dels 
compradors no estan en el seu millor moment i que 
aquesta temporada es preveu feixuga per als comerciants. 
 El dia 7 de gener, just l’endemà de la festivitat de 
Reis, començà la temporada de rebaixes d’hivern. Una 
tradicional mesura aplicada pel sector comercial que 
suposa una autèntica temptació per a les economies 
domèstiques quan tot just s’acaba de deixar enrere una 
època de forta despesa familiar per les vacances de 
Nadal. 
 Enguany la temporada de rebaixes es presenta com 
una autèntica incògnita per al sector comercial, però 
es confia que els atractius preus que es troben aquests 
dies (sobretot al sector de la roba) animin els clients a 
fer la compra que ha faltat durant l’època nadalenca. Els 
descomptes aniran des del 30% fins al 70% en la major 
part dels comerços, d’unes rebaixes, que a Catalunya 
duraran fins el proper 6 de març.
 Cada català es gastarà entre 110 i 120 euros en 
aquestes rebaixes, segons les previsions, uns 10 euros 
més que l’any passat. 
 Hi ha qui, amb aquest increment de despesa hi veu 
una millora en la economia de les famílies del nostre país. 
Millor que així sia.

Rebaixes de gener
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Centenars de joves han participat i 
gaudit del parc de Nadal a Reis

 Centenars de nens i 
nenes de Balaguer han 
participat al Parc de Nadal 
a Reis, que per primera 
vegada estava adreçat no 
només als infants sinó 
també als joves de fins a 22 
anys. 
 El Parc de Nadal, va 
oferir com cada any l’espai 
d’inflables, jocs i tallers per 
als nens fins a 13 anys. A 
part l’espai Jove, estava 

ubicat a l’altell del pavelló 
Inpacsa i el seu objectiu 
ha estat que els joves 
tinguessin un lloc per anar 
i gaudir jugant, aprenent 
o senzillament trobant-se 

Parc de Nadal d’enguany

Per primera vegada s’ha 
creat un espai per a 
joves d’entre 14 i els 22 
anys a la primera planta 
del pavelló

El concert de les Nines Solidàries arriba 
a la seva desena edició

 El passat 27 de desembre 
es va fer el concert de les 
Nines Solidàries. Un concert 
líric ideat per la soprano 
M a r i a  J o s e p  R ú b i e s 
amb finalitats solidàries, 
educatives i culturals. Aquest 
any el concert ha arribat a 
la seva desena edició. Les 
coprotagonistes del concert 
són unes nines de drap fetes 
a mà per a l’ocasió que es 
venen el dia del concert i 
de manera anticipada als 
punts de venda i, on les la 
seva recaptació, és sempre 
per entitats benèfiques. 
Enguany els beneficis han 
anat a Càritas.

Nines Solidàries

Els fons recaptats en el concert del passat 27 de 
desembre al Teatre Municipal aniran per Càritas

amb els seus companys 
i amics. Es van celebrar 
campionats de futbolí, 
de Playstation, tallers de 
DJ, d’aeròbic... durant les 
vacances escolars.

 El passat dimarts 
5 de gener, centenars 
de nens i  nenes de 
Balaguer van esperar 
a l’estació de trens de 
Balaguer l’arribada de  
Ses Magestats els Reis 
Mags d’Orient a la ciutat. 
 A les sis de la tarda, 
arribava el tren de la 
Pobla, i des de l’últim 
vagó del tren sortien 
els Reis acompanyats 
del patge Reial i d’una 
trentena de patges.
 A  l ’ e s t a c i ó  e l s 
esperava l’alcalde de 
la Ciutat, Jordi Ignasi 
Vidal i tres magnífiques 
c a r r o s s e s  q u e  e l s 
traslladarien fins a la 
Plaça del Mercadal, 

passant per un Passeig 
de l’Estació ple de gent i 
de mirades il·lusionades 
per l’arribada dels Reis 
Mags un any més. 
 Un cop a la Plaça 
Mercadal i després de 
la rebuda i d’algunes 
peticions de l’alcalde 
als Reis Mags, aquests 
recol l i ren munts de 
c a r t e s  i  r e p a r t i r e n 
caramels entre tota la 
mainada que fidelment 
van fer la cua per poder 
veure d’aprop i fins i tot 
asseure’s a la falda dels 
Reis, fet que quedava 
immortalitzat per les 
càmeres fotogràfiques 
de pares i familiars. 
 Un cop recollides 
totes les cartes, Ses 
Magestats, els Reis Mags 
de l’Orient iniciaren la 
gran tasca de repartiment 
de joguines i regals a 
totes les cases i complint 
el somni de milers de 
nens que esperaven amb 
moltes ganes aquesta nit.

L’arribada dels Reis Mags 
d’Orient omple d’il·lusió els 
carrers de Balaguer

Els Reis Mags d’Orient

Com cada any, van 
arribar amb el tren de 
la Pobla on els
esperaven centenars 
de nens i nenes
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 El passat dilluns 11 
de gener va arribar el 
nou autobús urbà de 
Balaguer i ja el mateix 
dilluns es van fer les 
proves pertinents en 
el circuit urbà marcat 
per comprovar sobre 
el terreny les possibles 
mancances o canvis que 
s’hagin de fer amb el nou 
vehicle. 
 De totes maneres 
l ’A juntament  ja  ha 
e s t u d i a t  u n  n o u 
recorregut eliminant 

algunes parades que 
no tenen moviment i 
ampliant el recorregut 
a zones perifèriques 
on hi ha una demanda 
real, com arribar fins al 
nou Hospital a la zona 
dels terrenys d’Inpacsa, 
on també hi ha el nou 
tanatori, o algunes zones 
del barri del Secà, per tal 
de facilitar i millorar el 
servei als usuaris.
 També s’està treballant 
en les noves parades i 
els nous indicadors que 
s’instal· laran durant 
aquest mes de gener, 
i  a principis de febrer 
ja estarà el nou servei 
totalment adaptat i en 
funcionament. Les noves 
targetes ja estan en vigor 
i es poden adquirir al 
mateix autobús.

El nou bus urbà ja és a
Balaguer i entrarà en
funcionament aquest mes

Nou bus urbà

El passat dilluns 11, 
es van fer les proves 
per tal de millorar 
el servei amb noves 
parades

Balaguer celebrarà la Festa dels Tres 
Tombs aquest diumenge 17 de gener

 Aquest diumenge 17 de 
gener, la ciutat de Balaguer 
acollirà una nova edició de 
la tradicional festa de Sant 
Antoni organitzada per la 
Confraria de Sant Antoni 
Abat.
 A partir de les 7 del 
matí hi haurà el Repic de 
Campanes per anunciar 
la festa i a les 8 es farà la 
benedicció del panets de 
Sant Antoni, seguida d’una 
missa a l’altar del Sant a 
l’església de Sant Josep.
 Serà a partir de les 12 del 
migdia, quan començarà 
la  popular  Festa  dels 
Tres Tombs a la Plaça del 

Tres tombs de la maquinària agrícola

Concurs de carrosses

Es preveu que hi hagi 
molta gent ja que
enguany la festa de Sant 
Antoni coincideix en
diumenge

Mercadal.
 En primer lloc, serà el 
torn per fer la benedicció 
dels animals domèstics i 
de companyia, tot seguit 
passaran a la benedicció 
les carrosses participants 
als tres tombs i per últim 
els tractors i maquinària 
agrícola. 
 Al tercer tomb de les 

carrosses es lliuraran els 
trofeus i premis, a les 
millors carrosses. El primer 
premi s’endurà 300 euros i 
trofeu; el segon premi 210 
euros i trofeu i el tercer 
premi està valorat en 150 
euros i trofeu.
 La resta de carrosses 
participants a la festa dels 
tres tombs, reben un total 
de 80 euros i un trofeu.
 L’acte serà presidit per 
les autoritats municipals 
i comarcals, i s’acabarà 
amb un dinar de tots els 
participants al pavelló 
del Molí de l’Esquerrà. 
En acabar-se el dinar hi 
haurà una sessió de ball 
organitzada per la Confraria 
de Sant Antoni Abat.
 Serà el dissabte 23 de 
gener quan es farà el sopar 
en la Nit de cloenda de la 
Festa, al Restaurant del 
Santuari.



6 >> B A L A G U E R

 L e s  n o v e s 
i n s t a l · l a c i o n s  d e 
l’Acadèmia Aurea de 
Balaguer van acollir el 
passat dissabte 9, el 
lliurament de diplomes 
dels quinze alumnes 
que durant els darrers 
mesos han realitzat el 
curs d’ajudant de suport 
sanitari, que s’ocupa 

del suport als auxiliars 
s o c i o s a n i t a r i s  e n 
empreses del sector de 
la salut o serveis socials. 
 A l’acte de lliurament, 
hi van estar presents 
l’Alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal, la 
presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Concepció Cañadell, 
el gerent del Centre 
sociosanitari Hestia de 
Balaguer, Pere Alonso, 
així com també diferents 
regidors i consellers 
comarcals, acompanyant 
a les responsables del 
centre educatiu que va 
acollir l’acte.

Lliurament de diplomes del 
curs d’ajudant de suport
sanitari a 15 alumnes

Lliurament de diplomes

El lliurament es va fer 
a les noves
instal·lacions de 
l’acadèmia Àurea de 
Balaguer

La Coral de l’Escola Mont-roig fa el seu 
primer concert fora del centre educatiu

Coral de l’Escola Mont-roig

 Valorar la música com 
a eina d’expressió, de rela-
ció i de comunicació és un 
dels objectius de l’Escola 
Mont-roig que reivindica la 
força d’aquest llenguatge 
universal.  Amb aquesta idea 
i sota la direcció de la mestra 
de música de l’escola, la 
Susagna  Balasch,  el curs 
passat la Coral del centre va 
iniciar el seu camí.
 Aquell alumnat d’entre 
8 i 12 anys de Cicle Mitjà  i 
de Cicle Superior que, de 
manera voluntària desitja 
participar-hi, en pot formar 
part. El passat dia 16, la 
Coral va efectuar la seva 
primera actuació fora del 
centre i es va desplaçar fins 
a l’hospital Hestia-Balaguer 
de la ciutat, per compartir 
una estona de música amb 
alguns dels i de les pacients.

El passat 16 de desembre, la coral dirigida per la 
professora Susagna Balasch va oferir el seu primer 
concert a l’Hospital Hestia de Balaguer

L’escola La Noguera va celebrar el seu 
festival de Nadal al Teatre Municipal

 La tarda del passat 
dimarts 15 de desembre, 
abans de començar les 
vacances de Nadal, l’Escola 
La Noguera va celebrar el 
Festival nadalenc al Teatre 
Municipal de Balaguer. 
L’entrada va ser oberta a 
tota la comunitat educativa 
que va poder gaudir d’un 
gran l’espectacle realitzat 
a càrrec dels nens i nenes 
de l’escola.
 El procés de preparació 
de  l ’esdeveniment  va 
començar setmanes abans, 
amb la implicació de tot el 

professorat i alumnat de 
l’escola. L’alumnat més 
gran, els que cursen 6è de 
primària, representaren 
un conte molt apropiat 
per aquelles dates «Polar 
Express» de Chris Van 
Allsburg.
 Aquesta obra de teatre 

Festival de Nadal de la Noguera

Els alumnes més grans 
del centre van 
representar l’obra “Polar 
Express” de Chris Van 
Allsburg

va fer de fil conductor de 
la festa, al llarg de la seva 
representació, tots els nens 
i nenes de l’escola, van 
participar cantant cançons 
de Nadal.
 El resultat del festival, va 
ser valorat de manera molt 
positiva.
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L’escola Mont-roig celebra la Festa de 
Nadal amb cançons d’El Petit Príncep

 L’ A s s o c i a c i ó  d e 
Comerciants del carrer 
M a j o r  v a  r e a l i t z a r 
el  passat  divendres 
8 de gener el sorteig 
de dos nits a un hotel 
de  muntanya per  a 
dues persones entre 
l e s  b u t l l e t e s  q u e 
havien participat en la 

campanya comercial de 
Nadal.
 El sorteig es va fer 
amb la presència de la 
regidora de promoció 
econòmica, Ester Guarné 
i la persona que es va 
endur el premi ha ser 
Ro s a  M a r i a  Tr e p a t 
Cantons.

Els comerciants del carrer Major 
sortegen dues nits d’Hotel

Sorteig de dues nits d’Hotel 

Escola Mont-roig

 L’alumnat de l’Escola 
Mont-roig va celebrar un 
curs més la Festa de Nadal 
conjuntament amb les famí-
lies del centre. La festa va 
tenir lloc el passat dijous, 
dia 18 de desembre a la 
tarda a les instal·lacions del 
Pavelló Molí de l’Esquerrà.   
 Les famílies van poder 
gaudir amb les actuacions 
de l’alumnat que van inter-
pretar una cantata basada 
en el conte de «El petit 
Príncep» Antoine de Saint 
Exupéry.
 En acabar l’AMPA de 
l’escola va convidar petits 
i grans a berenar, mentre 
es feia una rifa de diferents 
lots.  Abans de començar 
les vacances nadalenques, 
l’alumnat va rebre la visita 
del Patge Reial el dilluns 21  
de desembre.

Per acabar la festa, l’AMPA de l’escola va convidar 
tota la comunitat educativa a un berenar mentre es 
feia el sorteig de diferents lots de productes
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La família de

ALTISENT-CAMARASA

volem agrair les mostres de condol i suport 
rebudes aquests dies per la defunció

del nostre pare i espòs
Miquel Altisent Cases, així com a l’equip

de PADES que hi han estat en tot moment.

Gràcies.

Constituïda la Taula d’Entitats de
Térmens el passat 13 de desembre

Taula d’entitats de Térmens

30 persones contractades per treballs 
d’interès públic a diferents municipis

La comarca de la Noguera ja té tres taules
constituïdes a Balaguer, Albesa i Térmens

 El passat diumenge 
20  de  desembre  va 
presentar-se el llibre 
d’històr ia  local  «La 
Ràpita. Dels orígens 
a l  s e g l e  X X » ,  d e 
l ’histor iador  Gerard 
Costa Serret, al local 
del poliesportiu de la 
Ràpita.
 L’acte va comptar 
amb les intervencions de 
Maria Sarret, alcaldessa 
d e l  m u n i c i p i  d e 
Vallfogona de Balaguer, 

que va valorar  molt 
positivament la tasca 
duta a terme i la seva 
indiscutible aportació al 
coneixement històric del 
municipi, Carme Alòs, 
directora del Museu de 
la Noguera i prologuista 
del volum, Víctor Sabaté, 
membre del grup de 
recerca consolidat Littera 
de la Universitat  de 
Barcelona i encarregat 
de l’apèndix documental 
que acompanya el llibre 
i ,  f inalment,  l ’autor, 
Gerard Costa Serret. 
 P e r  a  f a c i l i t a r -
ne l’accés i també la 
consul ta  de l  l l ib re , 
també va efectuar-se una 
donació del llibre a la 
Biblioteca Margarida de 
Montferrat de Balaguer.

Presentació del llibre “La 
Ràpita. Dels orígens al segle 
XX” de Gerard Costa Serret

Presentació del llibre

Gerard Costa Serret 
ha treballat la recerca 
històrica del poble 
de La Ràpita des dels 
seus orígens

Programa Treball i Formació

 El dia 13 de desembre, 
coincidint amb les activitats 
que es van organitzar a 
Térmens en benefici de  
la Marató de TV3,  es va 
constituir la Taula d’Entitats 
de Térmens,  espai  de 
trobada i de participació 
de les entitats del municipi 
per treballar de manera 
conjunta i coordinada. 
 Amb la de Balaguer 
i la d’Albesa, ja són tres 
les Taules constituïdes a 
la Noguera, iniciativa de 
l’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, a través del 
Pla de Desenvolupament 
Comunitari.

 El Consell Comarcal de 
la Noguera s’ha acollit a una 
nova acció del programa 
Treball i Formació, adreçada 
aquest cop a persones en 
situació d’atur que siguin 
beneficiàries de la renda 
mínima d’inserció. 
 A finals del mes de 
desembre un total de 30 
persones van ser contractades 
pel Consell  per dur a terme 
durant sis mesos treballs de 
caràcter públic i d’interès 
social en diferents municipis.
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El Consell Comarcal signa el conveni amb 
l’IMO de Lleida de Garantia Juvenil

 Dins  del  programa 
Garantia Juvenil, el Consell 
Comarcal de la Noguera i 
l’Oficina Jove han firmat 
un conveni amb l’Institut 
Municipal d’Ocupació de 
Lleida per tal que els joves 
de la Noguera inscrits a 
Garantia Juvenil puguin 
participar en el programa 
de formació “Joves per 
l’Ocupació” de l’IMO.
 Atès  l ’ in terès  de ls 
joves de Garantia Juvenil, 
t è c n i q u e s  d e  l ’ I M O 
responsables del Joves 
per l’Ocupació van fer una 
sessió informativa per 
explicar en què consistia, 
els requisits per a entrar-hi, 
períodes, ajuts econòmics, 
etc.
 A q u e s t  p r o g r a m a 
imparteix cursos com el 
d’operacions bàsiques de L’Oficina Jove, situada al casal Lapallavacara

El programa imparteix cursos de formació per a
joves que inclouen pràctiques en empresa i la
possibilitat d’incorporació laboral

bar-restaurant, el d’auxiliar 
de perruqueria, el d’auxiliar 
d’estètica i el d’auxiliar 
de mosso de magatzem, 
entre d’altres, que inclouen 
pràctiques i la possibilitat 
d’incorporar-se a l’empresa 
una vegada finalitzades. 
Són cursos gratuïts que, 
a  més,  o fere ixen una 
compensació econòmica 
per a tots els participants 
p e r  l e s  d e s p e s e s 
econòmiques que generi 
l’assistència a la formació, 
com ara el transport. A 

Sessió del programa

més, els alumnes tindran 
un seguiment personalitzat, 
amb tutories i orientació 
laboral. 
 Els nois i noies inscrits 
a Garantia Juvenil que 
vulguin participar en el 
programa de Joves per 
l’Ocupació, han de tenir 
l’ESO. Si no la tenen, per 
poder ser  admesos al 
p r o g r a m a  h a u r a n  d e 
matricular-se en una escola 
d’adults o a l’Institut Obert 
de Catalunya per obtenir el 
Graduat en ESO. 
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Térmens celebra la seva festa 
major d’hivern els propers 
20, 22, 23 i 24 de gener

El Consell Comarcal informa sobre els 
ajuts del pla Leader 2014-2020

Consell Comarcal de la Noguera

Activa’t lliura els diplomes dels
diferents cursos que han realitzat

Lliurament diplomes del programa Activa’t

 El passat 17 de desembre 
els participants del projecte 
Activa’t de Balaguer van 
realitzar un esmorzar per 
celebrar la finalització dels 
cursos. L’Activa’t és un projecte 
cofinançat pel fons social 
europeu i Càritas Urgell, on 
l’objectiu és la motivació i 
inserció laboral de les persones 
que participen. S’han fet cursos 
de català, informàtica, castellà, 
recerca de feina, nutrició i 
dietètica, fontaneria, costura i 
taller de la llar.

 Aquest  gener  està 
prevista la publicació de la 
primera convocatòria del 
període 2014-2020 dels ajuts 
Leader del Departament 

Térmens celebra la seva festa major d’hivern

d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Aquests ajuts s’adrecen a 
persones emprenedors i a 

empreses que vulguin fer 
inversions per crear o ampliar 
l’empresa, i a la Noguera són 
gestionats pel Grup d’Acció 
Local Noguera-Segrià Nord.
 Per tal que la informació 
sobre els ajuts Leader arribi 
al màxim de persones 
s’ha programat un seguit 
de sessions informatives 
obertes a tothom en les quals 
s’explicaran les bases de 
la concessió dels ajuts, la 
tramitació, els terminis i la 
documentació necessària per 
poder fer la sol·licitud.
 Les sessions van iniciar-
se a Albesa, i continuaran 
el 15 de gener al Consell 
Comarcal, el 19 de gener a 
l’Ajuntament de Penelles.

Térmens celebra la seva festa major d’hivern, amb 
un seguit d’activitats per a tots els públics. Els actes 
començaran el dia 20, festa de Sant Sebastià.

DIMECRES dia 20
10.00 Parc infantil al poliesportiu (fins a les 13 h).
12.00 Missa major.
13.30 Conferència a l’església en motiu dels 50
 anys.
14.30 Dinar popular per la celebració dels 50 anys
 de l’església.
17.00 Ball amb el quartet AL MA al poliesportiu. 

DIVENDRES dia 22
16.00 Inauguració de l’exposició dels 50 anys de
 l’església al Centre Cultural Sant Joan (obert
 fins a les 18h).
20.00 Espectacle de màgia amb el Mag Fèlix al
 Centre Cultural Sant Joan.

DISSABTE dia 23
09.00 Esmorzar popular al darrera del poliesportiu.
10.00 Partit de futbol solters contra casats al Camp
 de Futbol.
14.00 Dinar de cassoles al poliesportiu.
17.00 Ball amb l’orquestra Mediterranea al
 poliesportiu.
00.30 Concert a càrrec del grup de versions
 Contraband. A continuació Disco Mòbil
 Galaxy al poliesportiu.

DIUMENGE dia 24
12.30 Animació infantil al Centre Cultural Sant Joan.
16.00 Exposició església al Centre Cultural Sant
 Joan (fins a les 18 h).
18.00 Concert de Festa Major i sessió llarga de ball
 amb l’orquestra Europa al Poliesportiu.
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 L’ A C A  i  l a  C H E 
adeqüen 30 quilòmetres 
de la llera del riu Sió, al 
seu pas per sis municipis 
de les comarques de la 
Noguera i l’Urgell.
 El  t ram compren 
la part del riu, entre 
Agramunt i Balaguer, 
passant pels termes de 
Preixens, la Sentiu de 
Sió, Agramunt, Montgai 
i Cubells (pobles situats 
entre les comarques de 
l’Urgell i la Noguera). 
A q u e s t  t r a m  e s t à 
sent  adequat  ent re 

aquest any i el passat 
per la Confederació 
H i d r o g r à f i c a  d e 
l ’ E b r e ,  o r g a n i s m e 
autònom adscr i t  a l 
Ministeri d’Agricultura, 
Al imentació i  Medi 
Ambient i l ’Agència 
Catalana de l’Aigua 
(ACA).
 L e s  a c t u a c i o n s 
s’integren en els treballs 
de lleres coordinats i 
acordats entre ambdues 
administracions, per 
m i l l o r a r  l ’ e s t a t  d e 
diversos cursos fluvials 
de la conca catalana 
d e  l ’ E b r e ,  a m b  u n 
desbrossament selectiu 
de vegetació, eliminant 
espècies invasores, 
traient la vegetació 
m o r t a  i  f e n t  u n a 
eliminació total dels 
elements obstructius.

Neteja i treballs de consolidació 
de 30 quilòmetres de lleres del 
riu Sió

Trobada pedagògica “Intercanvi
d’experiències de l’àmbit matemàtic”

 El passat dissabte 12 
de desembre al matí va 
tenir lloc a la Sala d’Actes 
del Consell Comarcal la 
Tr o b a d a  p e d a g ò g i c a 
«Intercanvi d’experiències 
de l’àmbit matemàtic» 
organitzada pel Centre de 
Recursos Pedagògics de 
la Noguera, dins el marc 
del Pla de Formació de 
Zona del Departament 
d’Ensenyament.
 L a  t r o b a d a  a n a v a 
adreçada al professorat 
de la comarca de tots 
e ls  n ive l l s  educat ius 
interessats en una nova 
mirada a la metodologia 
de l’ensenyament de les 

Proves d’exercicis

Ponències sobre l’ensenyament de les matemàtiques

La Trobada va estar
organitzada pel Centre 
de Recursos Pedagògics 
de la Noguera dins del 
pla de Formació de Zona

matemàtiques.
 La conferència inaugural 
«Matemàtiques que es 
toquen, es veuen i es viuen» 
va anar a càrrec d’Anton 
Aubanell, Catedràtic de 
Matemàtiques i Professor de 
Didàctica de la Matemàtica 
a la UB.  Després d’un 
esmorzar matemàtic es 
van presentar diverses 

iniciatives i recursos per 
aplicar a l’aula, amb la 
col·laboració de Lleimat, 
Matific, Engijoc i Lu2. Tot 
seguit es van poder escoltar 
diferents experiències 
d’aula de diferents nivells 
educatius, des de l’educació 
infantil a l’ESO, amb la 
participació de docents 
dels centres educatius de 
la comarca Vedruna i Escola 
La Noguera de Balaguer, i 
Escola Salvador Espriu de 
Vallfogona de Balaguer i de 
l’Institut Manel de Montsuar 
de Lleida.
 Durant la trobada, el 
professorat assistent va 
poder visitar l’exposició 
«FotoMath 2009,  2011 
i 2013», que incloïa les 
fotografies guanyadores 
dels Concursos de Fotografia 
Matemàtica organitzats pel 
Departament de Matemàtica 
de la Universitat de Lleida.

Riu Sió

La neteja consisteix 
en el desbrossament 
selectiu de vegetació i 
l’eliminació dels
elements obstructius
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 El proper diumenge 
24 de gener, el Museu de 
la Noguera organitza el 
concert “De les ‘antiguas 
princesas’ a les ‘majas’ 
de Granados” a càrrec 
de la soprano Maria Jo-
sep Rúbies i el pianista 
Xavier Sabaté a partir de 
les 18 hores al Casal Civic 
del carrer Miracle, amb 
entrada gratuïta.
 D’altra banda, el pas-
sat mes de desembre es 
va realitzar el concert  
“En temps dels Pla” a 
càrrec de Xavier Monge 
i Carlota Miró, amb força 
èxit de públic al Casal 
Cívic del carrer Miracle.
 Aquesta és una activi-
tat paral·lela a l’exposició 
sobre els germans Pla 
que es pot visitar al Mu-
seu de la Noguera fins al 
28 de febrer. L’exposició 
“Germans Pla. Les arrels 
i la memòria”, fa un re-
corregut pels tres perso-
natges i la seva família, i 

“De les ‘antiguas princesas’ 
a les ‘majas’ de Granados” el 
diumenge 24 de gener

El concert anirà a 
càrrec de la soprano 
Maria Josep Rúbies 
i el pianista Xavier 
Sabaté

s’endinsa en la Balaguer 
del segle XVIII a través 
de peces de les col-
leccions del Museu de la 
Noguera, algunes d’elles 
mai exposades abans, 
com la vaixella trobada 
durant les intervencions 
arqueològiques de l’any 
2009 al solar de l’edifici 
dels Nous Jutjats de 
Balaguer, al carrer Pintor 
Borràs. També s’exposen 
instruments de l’època 
prestats pel Museu de 
la Música de Barcelona. 
Precisament, abans del 
concert es va fer una 
visita guiada per aquesta 
exposició a càrrec de les 
tècniques del Museu.

Balaguer dóna a conèixer el seu
passat jueu amb una visita guiada

Museu de la Noguera

El Trencanous amb el Centre de Dansa 
de Catalunya al Teatre Municipal

També es presentarà el llibre “Els jueus catalans. La 
història que mai no t’han explicat” 

El Trencanous

 El Teatre Municipal de Ba-
laguer acull, aquest dissabte 
16 de gener, a partir de les 
20,30 hores, la representació 
de dansa familiar de «El Tren-
canous».
 Màgia i fantasia són 
els principals ingredients 
d’aquest ballet amb música 
de Txaikovski basat en un con-
te d’Alexandre Dumas inspirat 
en un conte fantàstic d’Ernst 
Theodor Amadeus Hoffman.
 La funció està represen-
tada pels alumnes del Centre 
de Dansa de Catalunya, on 
la dansa clàssica és el fil de 
la narració, amb petites in-
tervencions d’actors i actrius 
que orienten al públic dins 

 El proper diumenge 
31 de gener el Museu de 
la Noguera acoll irà la 
presentació del llibre “Els 
jueus catalans. La història 
que mai no t’han explicat” 
de Manuel Forcano, a partir 
de les 12 del migdia.
 Una hora abans de 
la presentació del llibre, 
tècnics del Museu de la 
Noguera faran una visita 
guiada de la Jueria de 
Balaguer, donant a conèixer 
el barri jueu de la capital de 
la Noguera.
 La sortida de la visita 
serà des del Museu de la 
Noguera a partir de les 11,15 
h. del matí.

aquest conte fantàstic, usant 
també projeccions digitals, 
creant una màgica atmos-
fera. El  Centre de Dansa de 

Catalunya està dirigit i creat 
per Roser Muñoz i Joan Boix, 
ambdós ballarins de prestigi 
internacional.

Exposició Germans Pla
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La Rachel agafa cada 
matí el mateix tren. Sap 
que cada dia s’atura en un 
semàfor vermell i que des 
d’allà veurà els jardins del 
darrere d’una renglera de 
cases. En una d’aquestes 
cases hi viu una parella 
que la Rachel no pot evi-
tar mirar cada vegada. 
Fins i tot els ha batejat, 
com si els conegués: són 
la Jess i en Jason. A ella 
li sembla que tenen una 
vida perfecta. Tant de bo 
pogués ser igual de feliç 
que ells. Fins que un dia 
veu una escena que la 
deixa de pedra. De sobte 
tot ha canviat. Ara la Rac-
hel té l’oportunitat d’en-
trar en unes vides que fins 
a aquest moment només 
havia mirat de lluny, i no 
la pensa deixar escapar. 
S’ha acabat ser només la 
noia del tren.
 El llibre compta amb 
tres veus narratives i, per 
exigències del guió, amb 
dos temps diferents. Les 
tres protagonistes feme-
nines explicaran, amb les 
seves pròpies paraules, 
com viuen la situació, i 
mica en mica es constru-
eix una història complexa 
i plena de sorpreses i girs. 
Amb una trama molt po-
tent, que ens atraparà.

Reparar els vius
Autor: Maylis Kerangal
Gènere: Novel·la

 Simon Limbres mor 
als 19 anys en un acci-
dent de cotxe. És jove, es-
portista i tots els seus òr-
gans, excepte el cervell, 
estan intactes i sans: és 
el donant perfecte. I no-
més vint-i-quatre hores 
després, el cor de Simon 
comença a bategar dins 
el cos de la Claire. Estem 
davant d’una novel·la ex-
cepcional, una increïble 
narració èpica sobre un 
trasplantament: la fa-
mília, l’equip mèdic, la 
tecnologia... un escenari 
on l’autèntic protago-
nista és el cor de Simon 
Limbres. Una història 
que dura vint-i-quatre 
hores, el temps en què 
un cor és extret del cos 
d’un jove de dinou anys 
i es trasplantat en el cos 
d’una senyora de cin-
quanta-dos.
 El llibre està expli-
cat des d’un narrador 
omniscient en tercera 
person, que segueix una 
escriptura àgil i lleugera, 
i un text descriptiu i me-
ticulós. Uns personatges 
ben traçats i un tema 
d’actualitat, l’escriptora 
francesa Maylis de Ke-
rangal ha guanyat amb 
Reparar els vius el premi 
Llibreter 2015.
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La noia del tren
Autor: Paula Hawkins
Gènere: Novel·la

 Un conte d’Anna 
Kemp i la i·lustradora 
Sara Ogilvie, que s’unei-
xen un cop més per expli-
car-nos una situació que 
segur que trobareu fami-
liar, ja que a la protago-
nista del conte, els seus 
pares no li fan massa cas, 
perquè estan sempre en-
feinats.
 La Dàlia està esmor-
zant quan un enorme ri-
noceront morat entra a la 
cuina, com si res! I llavors 
clava queixalada al seu 
crep, com si res! La Dàlia 
intenta explicar-ho tot a la 
seva mare i al seu pare, 
però ells estan massa 
ocupats per escoltar-la. 
Sempre estan massa 
ocupats. Així doncs, ella 
comença a parlar amb el 
rinoceront...
 Una divertida i com-
movedora història per re-
flexionar sobre el temps 
de qualitat que necessi-
ten els més petits i que 
ens farà pensar una mica 
als pares i mares. Una 
historieta divertida pels 
més petits de casa i una 
lliçó per als més grans, 
per reflexionar sobre un 
cas que a moltes famíli-
es envaeix, la manca de 
temps per als qui més ho 
necessiten.

El meu rinoceront també 
menja creps
Autor: Anna Kemp
Gènere: Infantil (+5)

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

Indesinenter
Decalatges

Fitant la llunyania mansament,
retorna avui d’un llarg viatge opac,
nodrint el cor i l’ànima al vaivé 
de prosa i de lirismes tant a tant,
confós però, com qui viu un miratge. 
Retalls lluents dels anys 
emmarquen junts 
les fites i trencalls d’un bell traçat,
l’embruix de moltes hores encantades.
Omès però el disseny horitzó enllà,
el vent s’enduu el camí i amb ell els ais,
l’arrel d’un fonament ple d’esperances.
Vidrades formes han dictat l’adéu,
per bé que res de res és endebades.
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Classificació
Primera Catalana

1. Balaguer ................. 31
2. Igualada  ..................30
3. Castelldefels ............29
4. Santboià ...................28
5. Suburense ...............28
6. Vilanova ...................27
7. Rapitenca .................27
8. Lleida ........................26
9. Jesus i Maria ...........25
10. Terrassa ..................24
11. Vilaseca ..................23
12. Vista Alegre ...........21
13. Sant Ildefons .........19
14. Amposta .................19
15. Viladecans .............19
16. Reddis ....................10
17. Torredembarra ........7
18. Catllar  ......................5

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. A. Fernández ...... 6
2. Yerai Darias ....... 3
3. G. Soldevila........ 3
4. I. Solanes ........... 2
5. M. Sanchez ........ 2
7. M. del Águila ..... 2
8. S. Galceran ........ 2
9. Pau Solanes ...... 1
10. Ivan Fontana .... 1

Dos gols de Genís Sol-
devila van donar els 
tres punts el passat 
diumenge al camp 
del Vista Alegre, amb 
una victòria treballada 
aconseguida al segon 
temps i capgirant un 
marcador advers, ja 
que va ser el quadre 
local el que es va avan-
çar en el marcador.
 Abans del descans 
nadalenc, un solitari 
gol de Mikel del Águi-
la, un gol olímpic va 
donar també els tres 
punts davant el Vila-
decans.

Genís Soldevila

Propers encontres

17/01/2016 --  16,30 h
Camp  Municipal de Balaguer

Balaguer | Torredembarra
-------------------------------------
24/01/2016  --  16,30 h

Camp Municipal de 
Balaguer

Balaguer| Sant Ildefons

El CF Balaguer guanya 13 dels darrers 15 
punts en joc i es posa líder de Primera

FUTBOL>> Els
balaguerins porten cinc 
partits sense conèixer la 
derrota i volen acabar la 
primera volta líders

20/12/2015

BALAGUER 1
VILADECANS 0

 El Balaguer ha iniciat 
l’any 2016 de la mateixa 
manera que va acomiadar el 
2015, és a dir, amb victòria. 
L’equip que entrena Jordi 
Cortés porta cinc partits 
sense conèixer la derrota, i 
ha sumat 13 dels 15 últims 

l’any, el passat 20 de desem-
bre, els balaguerins van en-
dur-se els tres punts davant 
el Viladecans, en un patit 
complicat que va poder des-
bloquejar Mikel del Águila 
amb un gol olímpic que va 
trencar l’empat inicial i va 
sentenciar el encontre.
 El passat diumenge, 
els balaguerins visitaven 
el camp del Vista Alegre a 
Castelldefels on van gua-
nyar per 1-2 en un partit que 
es va arribar al descans amb 
l’empat a zero, i els locals 
es van avançar al minut 49 
amb un gol que va sorpren-
dre als balaguerins. Però 
lluny de baixar els braços, 
els de Jordi Cortés van po-
sar-se el mono de treball i 
Genís, per dos cops va acon-

punts en joc, amb 4 victòries 
i un empat. Aquests bons 
resultats fan que l’equip 
sigui el líder de la primera 
Catalana a falta d’un sol 
partit per acabar la primera 
volta, amb 31 punts.
 En el darrer partit de 

10/01/2016

VISTA ALEGRE 1
BALAGUER 2

Joan, un puntal de la defensa balaguerina

Genís sén va d’un defensor

seguir marcar, capgirant un 
resultat advers.
 A q u e s t  d i u m e n g e , 
l’equip tanca la primera 
volta a casa davant el Tor-
redembarra.
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El Gimnàstic de Tarragona i el Reus
Esportiu s’emporten el Torneig de Nadal

 El passats 3 i 4 de gener, 
es va disputar a la ciutat 
de Balaguer la IV edició 
del torneig de Nadal ciutat 
de Balaguer - Copa Vichy 
Catalan. 
 Aquest  torneig ,  en 
la seva quarta edició, va 
comptar amb la presència 
d’un total de vint-i-quatre 
equips de categoria aleví i 
benjamí.
 Entre aquests equips cal 
destacar la participació del 
Club de Futbol Barcelona 
Escola, Reial Societat, Real 
Club Deportiu Mallorca i 
Reial Zaragoza. Hi varen 
participar 420 nens, i es 
van disputar un total de 
76 partits en el torneig, 
així com també destacar 
la gran afluència de públic 
vingut de diversos punts del 
territori. 

Torneig de Nadal

El Torneig va disputar-se en les categories aleví i 
benjamí i amb la presència d’equips del FC
Barcelona Escola, Real Sociedad i Mallorca

 La classificació final del 
torneig va ser la següent: 
en categor ia  a leví ,  e l 
primer classificat va ser el  
Gimnàstic de Tarragona, 
que es va imposar en la 
final al Reus Esportiu. En 
el tercer lloc va quedar el 
Real Zaragoza  i quart el 
RCD Mallorca, cinquè, l’AT. 
Segre, sisè, l’AEM, setè, el 
FIF Lleida, i vuitè l’equip 
local del CF Balaguer. El 
millor jugador va ser en Dani 
Rodrigo del Reus, mentre 
que el trofeu al millor porter 

Torneig de Nadal

va ser per David Dapena del   
Gimnàstic de Tarragona.
 En categoria benjamí, 
el guanyador va ser el Reus 
Esportiu, el cinquè el FC 
Barcelona Escola, el sisè, 
el FIF Lleida, el setè, el 
RCD Mallorca mentre que 
en vuitè lloc va quedar l’AT. 
Segre.
 E l  t ro feu  a l  mi l lo r 
jugador va ser per Jan 
Peries del Club Futbol 
Balaguer i el millor porter 
va ser Joan Arroyo del 
Reus.
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 El Balaguer Villart Lo-
gístic ha aconseguit una 
fita històrica per al club, 
per a Balaguer i per a 
l’esport català, a l’obtenir 
la victòria en un emoci-
onant encontre contra 
l’equip polonès del AZS 
UMCS Optima Lublin, 
celebrat el dissabte 19 de 
desembre en un pavelló 
Molí de l’Esquerrà ple 
d’un públic que va gaudir 
i va vibrar amb el joc.
 L ’ e n c o n t r e  v a 
començar amb la victòria 
d’una gran Tingting 
Wang sobre l’ucraïnesa 
Natalya Aleksyeyenco 
per un contundent 3 a 0 
(11-6, 11-2, 11-6).
 Y a n  L a n  L i 
s ’ e n f r o n t a v a  a  l a 
p o l o n e s a  A n t o n i n a 
Szymanska, i perdia 2 - 3. 
El tercer partit enfrontava 
a Anna Biscarri amb 

El Balaguer Villart Logístic 
guanya l’equip polonès del AZ 
UMCS Optima Lublin 3-2

Balaguer Villart Logístic

TENNIS TAULA>> 
Les balaguerines fan 
història en l’esport 
balaguerí i aquest 
dissabte jugaran

la jugadora número 1 
de l’equip polonès, la 
xinesa Wenwen Liu, que 
el guanyava per 0 a 3.
 T i n g t i n g  W a n g 
tornava a guanyar el 
seu punt i igualava el 
marcador a l’imposar-
se, en un altre partit, 
bri l lant,  a Antonina 
Szymanska per 3 a 0.
 Yan Lan Li guanyava 
3-2 a l’ucraïnesa Natalya 
Aleksyeyenco.
 A q u e s t  p r o p e r 
dissabte a les 12 del 
m i g d i a ,  q u a r t s  d e 
final de la ETTU Cup a 
Balaguer.

L’atleta balaguerina Toni Hermoso
campiona de la lliga Ponent 2015

Toni Hermoso

La Segona Pujada al Castell Formós es 
farà el proper diumenge 24 de gener

ATLETISME>> Toni Hermoso es proclama campiona 
de la Lliga Ponent de 10 kms en categoria femenina

Pujada al Castell Formós

ATLETISME>> Tot és a 
punt per a que el proper diu-
menge 24 de gener, es celebri 
la Segona Pujada al Castell 
Formós amb curses de 5 i de 
10 quilòmetres, organitzada 
per Runners de Balaguer.
 La sortida i arribada es 
farà des de la Plaça del Mer-
cadal. La sortida serà a les 
11 del matí, i tots els partici-
pants rebran una bossa amb 
una samarreta tècnica. Les 
inscripcions es poden fer a   
www.runners.cat

 La Lliga Ponent 2015 
ja és història després 
la de la celebració de la 
que tradicionalment és la 
seva darrera cita, la Sant 
Silvestre de Lleida, un 
magnífic colofó per a una 
temporada carregada de 
curses, 41 concretament, 
i que ha coronat com a 
campions Alexandre Tàssies 
i Toni Hermoso, en els 10 
kilòmetres, i Sergi Bernaus 
i Raki Garsaball, en els 5 
kilòmetres.
 Aquest lliga aglutina el 
gruix de curses atlètiques 
que se celebren a les nostres 
comarques, demostrant un 
any més que està consolidada.
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Tots els nedadors del CEN Balaguer
participen de l’entrenament de Nadal

Entrenament de Nadal del CEN Balaguer

Antoni Carulla del Runners Balaguer 
guanya la Sant Silvestre de Lleida

NATACIÓ>> Els més grans van fer 100 sèries de 
cent metres, recorrent deu kms cada nedador

Antoni Carulla

ATLETISME>> L’any 2015 
va tancar el teló esportiu a 
Lleida amb la tradicional 
Cursa Sant Silvestre. L’Asso-
ciació de Veïns de Jaume I i 
l’Associació Esportiva Ekke 
van organitzar aquesta cita 
ja clàssica al calendari, que 
enguany arribava a la seva 
22a edició. Ho va fer aplegant 
gairebé 2.000 participants, els 
més ràpids dels quals van ser 
l’atleta del Runners Balaguer 
Antoni Carulla i Eva Ledes-
ma, en categoria femenina

Un any més als voltants 
de Nadal, el CEN Balaguer 
va realitzar a la piscina 
municipal el tradicional 
entrenament de les festes 
nadalenques per entrar al 
nou any, on els nedadors 
més grans del club des 
d’alevins fins a  màsters en 
el que es tracta de realitzar 
100 series de 100 metres, 
un total de 10 quilòmetres 
cada  nedador,  to t  un 
repte per als nedadors, 
els alevins de primer any i 
benjamins grans que van 
realitzar 40 series de 100 
metres, els benjamins i els 
prebenjamins amb 50 series 
de 50 metres.

 A q u e s t  p a s s a t 
dissabte dia 9, el Cudós 
Consultors CB Balaguer, 
va fer una important i 
èpica victòria, equip  que 
milita al campionat de 
Catalunya de 1a categoria. 
Partit d’igualtat absoluta i 
constants alternances en 
el marcador per part d’una 
i altra banda. Primera part 
amb domini local que no 
reflectia la superioritat en 
el marcador i segona part 
de domini visitant malgrat 
tampoc es distanciava en 
l’electrònic.
 El Reus, amagat en un 
zona durant 45 minuts i un 
Balaguer, fidel al seu estil, 
pressionant i intentant 
jugar un bàsquet ràpid 
i alegre. La tensió i la 
igualtat era màxima. La 
manca d’encert local 
va dificultar molt el joc 

El Cudós Consultors CB
Balaguer femení guanya al 
Manyanet Reus per 62-59

C.B. Balaguer

BÀSQUET>> Les 
balaguerines sumen la 
5a victòria i donen un 
pas important de cara 
a la permanència

ofensiu i les pèrdues de 
pilota eren constants. Tot 
i així, amb 48 a 51 en el 
marcador, l’equip visitant 
va errar dos tirs lliures a 
falta de pocs segons per 
acabar i en el següent 
atac i  pràcticament 
sobre la botzina un triple 
balaguerí portava el partit 
a la pròrroga.
 En el període extra, 
l’encert des de la línia de 
tirs lliures i molta sang 
freda ens van conduir 
a la 5a victòria de la 
temporada.
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Balaguer acull un torneig de futbol 
sala per la campanya de Creu Roja

 El  passat  di l luns 4 
de gener, l’EFS Comtat 
d’Urgell va celebrar un 
Torneig Solidari de futbol 
sala al Poliesportiu de 
Balaguer, per col·laborar 
en la campanya de recollida 
de joguines que Creu Roja 
La Noguera, duu a terme per 
la Campanya de Nadal. 
 A l  t o r n e i g  h i  v a n 
participar diferents equips 
dels clubs CFS Alcoletge i 
Futsal Trempcat. 
 L’EFS Comtat d’Urgell  
v a  e s t a r  m o l t  a g r a ï t 
de la col·laboració dels 
participants, fent possible 
una jornada esportiva i 
solidària.Torneig Solidari

Al torneig hi van participar diferents equips del CFS 
Alcoletge i del Futsal Trempcat

 E ls  joves at letes 
balaguerins del Pedala.
cat van fer uns grans 
resultats en el Cross 
I n t e r c o m a r c a l  d e 
Balaguer, celebrat al 
desembre.
 En categoria Infantil 
masculina, cal destacar 
el segon lloc de Pol 
Martínez i el quart lloc 
de Mario Fernández.
 En categoria infantil 
femenina, Míriam Pérez 
va quedar campiona, 
mentre que Fiona Orpella 
va fer un meritori quart 
lloc.
 En categoria aleví 
femenina cal destacar 
el tercer lloc de Clàudia 
Martínez, mentre que 
en categoria benjamí 

masculina, el guanyador 
va ser Jan Peries i en 
categoria benjamí femeni-
na, la campiona va ser 
Jana Utge.
 Per últim, en categoria 
prebenjamí masculina 
Oriol Viola va fer el 
quart lloc mentre que 
en categoria prebenjamí 
femenina Mar Viola va 
ser segona.
 D’altra banda, en 
la Cursa de l’Indiot de 
Mollerussa, cal destacar 
en categoria infantil 
femenina el segon lloc de 
Aida Alemany, seguida de 
Andrea Alemany i Míriam 
Pérez, en tercer i quart 
lloc respectivament. En 
categoria prebenjamí 
masculí, Pol Vilaginés va 
quedar cinquè.
 En el Cros Ciutat de 
Ripollet Aida Alemany 
va quedar segona en 
c a t e g o r i a  i n f a n t i l 
femenina i en categoria 
Junior masculí Achraf 
Boufra va quedar quart.

Els joves atletes del club
Pedala.cat acaben l’any 2015 
amb bons resultats

Joves atletes balaguerins

Han participat al Cros 
Intercomarcal de 
Balaguer, la Cursa de 
l’Indiot de Mollerussa 
i al Cros de Ripollet

Aurembiaix Pifarré, 3a de la Copa Nadal 
al port de Barcelona en la categoria menor

 Un any més el  CN 
Barcelona Va organitzar el 
dia 25 de desembre  la Copa 
Nadal de natació al Port de 
Barcelona, i ja és la 106a 
edició.
 Aquest any  amb la 
p a r t i c i p a c i ó  d e  3 5 0 
n e d a d o r s ,  a m b  u n a 
temperatura de l’aigua de 
14 graus.
 La nedadora balaguerina 
Aurembiaix Pifarré  va 

participar a la Copa Nadal,   
aconseguint una fantàstica  
te rcera  pos ic ió  en  la 
categoria Menor, i sent la 
primera nedadora de la 
seva edat, ja que les dos 

Aurembiaix Pifarré

NATACIÓ>> Va ser la 
primera nedadora de la 
seva edat en una cursa 
amb 350 participants de 
totes les edats

primeres classificades eren 
més grans. 
 Fantàstica experiència 
e n  l a  s e v a  p r i m e r a 
participació en un ambient 
festiu de Nadal.
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 Tinc per costum ficar 
l’any en que hem entrat a la 
primera col·laboració al Groc 
de l’anyada. Moltes vegades 
no ho he fet, i el desig de cor-
regir-ho aquest any ha gua-
nyat.
 Jo diria que l’any ja fi-
nit, ha estat ple de coses 
noves i de sorpreses. Esce-
naris nous i personatges, 
com correspon, nous tam-
bé. Amb una joventut súper 
ben preparada que empeny 
per canviar coses i cares, 
unes per fer-les millor (?), i 
les altres per intentar que ni 
siguin vitalícies. Amb una 
resignació quasi franciscana 
hem escoltat per l’altre cos-
tat, promeses que són verta-
ders somnis confosos, a mig 

camí del brandy o de l’anís. 
Jo tinc amics que de bona fe, 
creuen que fins i tot les seves 
pensions de jubilat augmen-
taran a ritme de mambo sí el 
seu utòpic somni es conver-
tís en realitat. Son delirants 
barrabassades per guanyar 
vots. Tot és vàlid per guanyar 
vots i poder campar més 
temps.
 En la nostra memòria 
històrica, des de 1978 fins 
ara, hem viscut massa men-
tides i com s’encaria tot per 
poder omplir boques i es-
tómacs, s’han fet vertaders 
esforços per acostumar-nos 
a la parasitologia de partit. 
Però anant tot bé, resultava 
tan dolç deixar-se enganyar. 
Escoltar que érem “l’oasis 

català”, allunyats del tot de 
la misèrrima Espanya, amb 
la guia paternal d’un home 
que ara és client assidu de 
Jutjats.
 Amb una campanya 
electoral ben pobra i normal 
en les mentides i missatges 
que han volgut donar, doncs 
devia tocar fer-ho així, els ha 
sortit a molts un gra al clatell 
de mal curar. I nosaltres no 
sabrem mai que s’ha promès 
per obtenir una investidura, i 
han estat cinc vegades ja, 
que han pidolat a un partit 
totalment contrari a l’ideari, 
a les formes i maneres pròpi-
es, dos escarransits vots per 
poder passar el llistó.
 De què han servit tants 
alcaldes, tants recolzaments, 
tants coloms venuts si ni ma-
joria han tret. Les majories 
d’altres temps estan esmi-
colades, i si ESquerra no sap 
fer de parella, el seu desastre 

visual i ben real, hagués es-
tat un drama. Amb tots els 
mèrits que pugui tenir, ves 
per on, pot passar a la Histò-
ria com Artur el “Pidolaire”. I 
tot per no voler donar un pas 
a un substitut.
 No sóc simpatitzant de 
la CUP, però avui per avui fa 
una feina de vertadera sani-
tat; volen sanejar per dalt. 
Sospiten que no està net del 
tot. I volen una cara nova al 
front del que ells pretenen, i 
que en molts anys no acon-
seguiran o potser mai. Dels 
seus molts adversaris per 
ficar-hi un nom, es pot dir 
Capitalisme. Aquesta neces-
sita de tant en tant la revolta 
per deixar escapar l’excés 
de pressió que ell mateix 
genera, i poder així aconse-
guir els seus objectius. Avui 
potser ells mateixos (CUP) 
són part del que ell pretén. 
Però sols hem d’esperar per 

poder veure com acaba tot. 
Esquerra Republicana va mi-
rant l’espectacle que dóna el 
seu soci de viatge. Riu el Sr. 
Junqueras? de segur que sí. 
Pot estar pensant amb tan-
tes coses, totes agradables 
pel seu partit, que ja ha fet 
la campanya dient que érem 
República. Malgrat que ni ell 
la veurà ni jo tampoc. Amb 
els èxits electorals no li cal 
canviar quasi res, no com 
altres que canviant el cartell 
sols volen intentar amagar la 
vergonya del continu fracàs, 
o de les malifetes camufla-
des amb el seu nom en altres 
temps. També caldrà esperar 
per veure com acaba tot.
 Amb la podrida costum 
de prendre’ns el pèl, els pa-
rits clàssics d’aquesta demo-
cràcia, han parit tot el que ha 
sortit, i més que res el que 
menys convenia; la incerte-
sa.

 Diuen que el President 
Mas ha fet un pas al costat. 
No hi estem del tot d’acord.  
El president Mas ha fet un 
pas endavant.
 Un pas endavant en fa-
vor del procés per aconse-
guir que Catalunya sigui un 
Estat propi en benefici de 
la seva gent, de tota la seva 
gent.
 Un pas endavant dig-
nificant la política, demos-
trant que els interessos per-
sonals i polítics de partit  no 
poden passar al davant dels 
interessos comuns de país.
 Un pas endavant per-
què la política respongui al 
que la majoria de ciutadans 
van decidir el 27-S.
 Aquest gest que ens 
atrevim a considerar histò-
ric, ha tingut un cost signi-
ficatiu. La seva renuncia a 

Un pas al costat? Definitivament un 
pas endavant.
Convergents - Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

presentar-se com a candi-
dat a la Presidència de la 
Generalitat, tot i ser el can-
didat de la llista amb més 
d’1.600.000 vots.
 La decisió personal del 
President Mas ha estat difí-
cil i fins a cert punt doloro-
sa.
 Només les pròpies pa-
raules del President Mas, 
el diumenge 10 de gener 
als Consellers Nacionals de 
Convergència, ens poden 
fer minorar i reflexionar so-
bre  aquesta part dolorosa.
 En primera persona va 
dir que quan cal prendre 
decisions transcendents, i 
en aquest cas en molt poc 
temps, cal acudir a les con-
viccions personals i més 
profundes.
 Una reflexió situant l’ac-
tivitat política com un acte 

de servei a la ciutadania i 
al país. L’escenari d’unes 
noves eleccions no assegu-
rava una millor solució.
 Una reflexió apel·lant a 
la coherència i el compli-
ment de  la paraula donada:  
“el dia que sigui part del 
problema i no de la solució 
m’apartaré”.  I ho fa sense 
demanar cap càrrec i ofe-
rint-se al nou President, al 
Govern i al Parlament per 
tot allò que calgui. Cohe-
rència que conforma una 
trajectòria, en aquest cas 
política, que demostra qui 
és i com és cada persona.
 Una reflexió atenent 
a la Dignitat, personal i 
col·lectiva,  amb un pacte 
digne perquè deixa ben 
lligada una estabilitat par-
lamentària necessària per 
governar, dóna tranquil·litat 
al conjunt del país i fa  re-
conèixer una part d’autocrí-
tica a les forces polítiques 
que en aquest llarg temps 
de negociació no han tingut 
prou en compte la prevalen-
ça dels interessos generals 

i transversals de país per 
damunt dels interessos 
ideològics propis.
 Una reflexió assegu-
rant la continuïtat del pro-
cés amb el lideratge, que 
ell mateix ha proposat, 
del nou President, M.H. 
Carles Puigdemont, amb 
convicció i capacitats de-
mostrades.
 Per tot això, una vega-
da més, els convergents 
ens sentim orgullosos del 
President Mas i de la seva 
demostrada vàlua perso-
nal i política que no es 
perdrà, ja que no es retira 
de la política, ans al con-
trari, continuarà actiu al 
capdavant de CDC per fer 
més sòlid aquest projecte 
central i centrat de la polí-
tica catalana. 
 Gràcies President per 
aquest pas endavant.  
Continuem al teu costat.

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

 El passat 20 de desem-
bre les balaguerines i ba-
laguerins vàrem votar en 
les eleccions al Congrés de 
Diputats i al Senat.  
 La força política més 
votada, amb  1.635 vots, va 
ser la coalició Democràcia 
i llibertat, formada pels 
convergents, demòcrates i 
reagrupament. 
 Gràcies, una vegada 
més, pel recolzament i su-
port que de forma lliure i 
democràtica ens heu fet 
palès.  Una confiança  que 
volem administrar en bé de 
tota la ciutadania i del país. 
 La feina ben feta, l’es-
forç diari i sobretot la dedi-
cació a les persones serà, 
com sempre ha estat, el 
principal motiu per con-
tinuar treballant al vostre 
servei. 
 Moltes gràcies.
------------------------------------------

Agraïment
Convergents - Balaguer
-------------------------------------------------



20 >> O C I

 E l  M u s e u  d e  l a 
Noguera ha iniciat un nou 
període d’excavacions 
arqueològiques al Castell 
Formós de Balaguer. 
Els treballs segueixen 
les directrius del Pla 
Director del monument.
 L e s  e x c a v a c i o n s 
s’han reprès gràcies a 
una subvenció que han 
rebut del departament de 
Cultura de 15.000 euros.

 L’objectiu és poder 
comptar amb un espai 
més ampli que l’actual 
al mateix Castell per 
poder acollir diferents 
actes, sobretot de caire 
cultural.
 Carme Alòs calcula 
que el nou espai pugui 
estar a punt l’any 2017. 
Tot dependrà, però, 
de les troballes que hi 
pugui haver.

El Museu de la Noguera fa 
una nova actuació al Castell

Castell Formós

Creu Roja recull més de tres mil
joguines durant la campanya de Reis

 Creu Roja Joventut 
Lleida ha repartit, just 
abans d’aquesta nit màgica 
de Reis, un total de 3.022 
joguines per a 2.126 infants 
d’arreu de les comarques 
lleidatanes que es troben 
en situació de vulnerabilitat. 
Les joguines procedeixen 
de donacions realitzades 
des del 20 de novembre 
per part de la ciutadania, 
el teixit empresarial del 
territori i el conjunt de la 
societat civil que, un any 
més, han tornat a demostrar 
la seua solidaritat amb la 
institució humanitària. 
 Abans de la Nit de Reis, 
desenes de voluntaris han 

Local de Creu Roja a Balaguer

Joguines Creu Roja

Les joguines s’han
recollit en tota la
demarcació de Lleida i 
desenes de voluntaris 
els han repartit

estat classificant i preparant 
les joguines donades, tenint 
en compte les més adients 
per a cada franja d’edat.
 La majoria de joguines 
s’han recaptat a la seu de 
l’assemblea provincial de 
la Creu Roja Lleida, al carrer 
Henry Dunant, procedents 
de donacions particulars. 
 La xifra de joguines 
recoll ides enguany és 

similar a la dels darrers 
anys, tot i que des de la 
Creu Roja s’havia fet una 
previsió de recollir-ne més. 
La campanya de joguines, 
doncs, ha tocat sostre, 
de la mateixa manera 
que també ho han fet el 
conjunt de projectes de 
lluita contra la pobresa de 
la Creu Roja a Lleida, tal 
com mostrava ja la darrera 
memòria publicada per 
l’entitat (2014). Un fenomen 
que també es percep a 
la totalitat del territori 
català. No obstant això, el 
nombre de beneficiaris de 
la campanya d’enguany 
continua molt per sobre 
dels nivells anteriors a la 
crisi econòmica. 
 A nivel l  de tota  la 
demarcació de Lleida, 
s’han recollit 3.022 joguines, 
que s’han repartit a 1.067 
famílies, que les entregaran 
a 2.126 infants. 
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Lliurament dels Premis del concurs de 
dibuix de Nadal del curs 2015-2016

 El Casal de ciutat 
Lapallavacara acollirà un 
curs d’iniciació a la borsa 
(anàlisi chartista), a 
partir del proper dimarts 
26 de gener.
 El curs d’iniciació a 
la borsa té una durada 
de 16 hores i es realitzarà 
tots els dimarts i dijous 

de 20 a 21,30 hores. El 
preu del curs és de 60 
euros.
 D ’ a l t r a  b a n d a , 
el proper 6 de febrer, 
L a p a l l a v a c a r a  s e r à 
l’escenari també d’un 
curs  de past isser ia 
variada, a partir de les 5 
de la tarda.

El casal Lapallavacara acull un 
curs d’iniciació a la borsa

Lapallavacara

Guanyadors dels premis del concurs de dibuix

 El passat 4 de gener es 
van lliurar els Premis del 
Concurs de dibuix de Nadal, 
en un acte en el que hi van 
assistir el regidor d’Ense-
nyament, Albert Saiz, la 
regidora de joventut, Gem-
ma Vilarasau i la regidora 
de Festes, Lorena González 
amb la directora del Servei 
Educatiu de la Noguera, 
Mercè Plens.
 El guanyador de la cate-
goria de primer i segon de 
primària va ser Marcel Boli-
art Serra de l’Escola Pia; la 
guanyadora de la categoria 
de tercer i quart de primària 
va ser Anna Maria Minea 
del Vedruna; el guanyador 
de cinquè i sisè de primària 
va ser Pol Solans Vidal de 
l’Escola Pia i la guanyadora 
d’ESO va ser Àgueda Cama-
rasa Pinyol del IES Almatà.

Els premis es van lliurar el passat 4 de gener en un 
acte en que hi van assistir els regidors
d’Ensenyament, de Festes i de Joventut 
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Anuncis breus classificats

TREBALL
-----------------------------------
ES DONEN classes 
particulars i també 
repassos de llengua 
anglesa per estudiants 
que estiguin cursant 
Educació Primària, 
ESO i Batxillerat. Inte-
ressats demanar infor-
mació al: 698383277.
-----------------------------------
ES BUSCA assessor 
fiscal i comptable, amb 
experiència. Incorpo-
ració immediata a una 
gestoria de Balaguer. 
Jornada completa. En-
viar Currículum Vitae 
al correu: gestoriaba-
laguer@hotmail.com
-----------------------------------
NATIVA dóna classes 
particulars d’anglès. 
Amb possibilitat de fer 
classes de conversa, 
en grups organitzats o 
bé fent classes particu-
lars. Demana ja la teva 
hora i aprèn anglès! 
Raó: 650422582.
------------------------------------

SE BUSCA persona 
para l leva huerto, 
con árboles frutales 
y con posibilidad de 
herramientas para el 
cultivo. Situado en la 
Horta d’Amunt. Raó: 
973447799.
-----------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes, 
bateigs, comunions o 
qualsevol altre esde-
veniment. Àmplia ex-
periència en el sector 
audiovisual. Pressu-
post sense compro-
mís. Contacte: Dani 
Arregui 686774086 o 
bé per mail: daniaso@
gmail.com
------------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
------------------------------------

VENTA/LLOGUER de 
pàrkings tancats al 
c/  Jaume Balmes, 
11 de Balaguer. Raó: 
629310479-629715431.
------------------------------------
GRAN NEGOCI en 
traspàs. Es traspas-
sa discoteca Beach 
a Balaguer. En ple 
funcionament i alta 
rendibilitat, per mo-
tius personals i nou 
projecte. Es deixa en 
perfecte estat i pre-
parat per funcionar, 
amb llicència pub-
discoteca i llicència 
terrassa estiu. Raó: 
609155640 (Jordi).
------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, totalment 
equipat, aire acondici-
onat, foc a terra, amb 
vistes al riu. També 
lloguer de pàrquing a 
Balaguer, c/ Urgell. De-
maneu més informa-
ció i preus als telèfons: 
973447752-639920281.
------------------------------------

OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona 
de Balaguer, al costat 
del col·legi Mont-roig, 
de 516 m2 d’extensió. 
Raó: 676996765.
------------------------------------
LLOGUER de casa 
al Secà de Balaguer, 
3 hab., 1 bany com-
plert, garaig, pati 60 
m2, magatzem gran, 
sense mobles. Preu: 
280 euros/mes. Raó: 
635497446.
------------------------------------
LLOGO casa al c/ Llei-
da, 17b de Balaguer, 
2 hab., terrassa, mo-
blada. Zona tranquila. 
Raó: 973451231.
------------------------------------

VARIS
------------------------------------
VENC matalàs de llit 
convertible (80x130 
cm), seminou. Raó: 
615211666.
-----------------------------------

COMPRO joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i llibres 
antics, àlbums de cro-
mos, monedes, bitllets, 
postals i fotos anti-
gues. Raó: 676803205.
-----------------------------------
SEÑORA MAYTE, vi-
dencia y tarot. Alta 
magia blanca. Horas 
a convenir. Razón: 
656826568-609135472.
-----------------------------------
ES COMPRA llenya 
d’ametller i alzina, 
tallada llarga. Raó: 
639338315-639338314.
------------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, 36 entresol 
de Balaguer, al 973 448 
273 o bé al nostre web: 
www.revistagroc.com
------------------------------------
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                   disb. i diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
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.
09.10 “ dissabte
09.15 ” de dill. a div.
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
18.00 “ dissabte
19.10 “ de dill. a div.
19.21 “ diumenges
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                       disbts. mercat
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                                 de dill. a div. 
16.35   “                                      divendres 
16.50          “ diari
19.10  “                                  de dill. a div.
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius 
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 div.
14.25 “                                de dill. a div.
17.22 “                                              diari
20.07 “                                               diari
21.21 “                                 de dill. a div.
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
11.00 “                                        dissabtes
12.45 “                                        dissabtes
15.15 “                     de dill. a div. feiners

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 (4) 10.30
14.16 (3) 14.46
18.10 (3) 18.39
18.50 (4) 19.20
21.05 (2) 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 (2) 09.39
10.40 (4) 11.09
17.30 (3) 17.59
20.30 (2) 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 del 7 de gener a les 8 de la tarda del 14 de gener ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 14 de gener a les 8 de la tarda del 21 de gener CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 de gener a les 8 de la tarda del 28 de gener SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
-------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
-------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL              973 450408
A MEDICS                                          973 447513
CENT. MEDIC RECONX.                973 448113
CREU ROJA                                      973 445795
RENFE                                                 973 445503
ALSINA GRAELLS                           902 422242
TAXIS PÚBLICS                               973 445022
CORREUS                                         973 445826
JUTJAT N.1                973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2                973 451162 / 973 451287
JUTJAT N.3                                       973 035900
SALA DE PROCURADORS         973 451177
DESPATX PARROQUIAL              973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.             973 446457
FUNERARIA SANT JOSEP          973 445786
                629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN                      973 446259
-------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                 973 586005
-------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                 973 420009
-------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                 973 428007
-------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                 973 459005
-------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                 973 446099
-------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                           973 445018
-------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                 973 424005
CASA DEL METGE                          973 424058
-------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                 973 454004
-------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                 973 180205
-------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                 973 430005
METGE                                                973 430107
-------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 438004
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

EVA CAMPIÑEZ 973430358

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

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

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