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 Lluny queden aquells diumenges en els que anar a 
veure el Balaguer era més qüestió de fe que d’esperança. 
De la mà del Jordi Cortés i de Josep Gil, el primer equip 
del C.F. Balaguer ha trobat el camí de la victòria després 
d’un parell d’anys en que la màxima aspiració de l’equip 
era no perdre la categoria i aconseguir els 40 punts que 
donaven la salvació de la Primera Catalana. 
 Lluny quedaven aquelles temporades de triomfs a 
tercera divisió i els quatre play-off d’ascens a Segona 
B, i aquell campionat de la Copa Catalunya davant el 
totpoderós Barça.
 Però aquesta temporada ha tornat el somriure a la 
cara dels socis vermells. Un equip fet amb jugadors 
locals, jugadors que estimen els colors del club de la 
seva vida, tornen a fer història i quan ningú apostava per 
ells a principis de temporada, s’han proclamat campions 
d’hivern amb 34 punts després dels primers 17 partits de 
la temporada i que els atorga aquest títol sense valor però 
que els permet encarrilar la segona volta millor que els 
altres equips de la categoria.
 I es que el futbol, i sobretot el nostre club, està ple 
d’evidències que quan millor ha anat ha estat quan l’equip 
ha estat format amb jugadors fets a casa i amb tècnics 
locals que coneixen els jugadors i el club. 
 Està clar que en el futbol amateur el treball, el 
sentiment i l’entusiasme per uns colors fa tant o més 
que aquells grans jugadors fitxats a cop de talonari. El 
Balaguer ha aconseguit una plantilla compensada que ha 
presentat candidatura a l’ascens a Tercera Divisió, cent 
anys després de que el futbol arribés a la nostra ciutat.

Campions d’hivern

 El passat dissabte, dia  
16, es va presentar el nou 
model de trens que aques-
ta  primavera  ja circularan. 
Aquesta posada en escena 
no va agradar massa als 
responsables del govern 
municipal. Possiblement 

a la foto oficial hi hauria 
d’haver estat present l’al-
calde de Balaguer, ja que, a 
més del president de la Ge-
neralitat,  del conseller de 
Territori i Sostenibilitat i del 
president de la Diputació, 
hi havia els alcaldes de Llei-
da (PSC) i de la Pobla de 
Segur (ERC). Si aquestes 
dues persones representen 
els municipis  d’origen i de 
final de la línia ferroviària, 

no s’ha d’oblidar que Bala-
guer hi  ha tingut des dels 
inicis (1924)  un paper  deci-
siu. Tanmateix al ciutadà el 
que li interessa  és l’amplia-
ció de viatges, bàsicament 
entre Balaguer i Lleida, nou 
o deu en ambdós sentits, 
diàriament. I, és que, de 
vegades,  les relacions ins-
titucionals, per ambdues 
bandes, solen ser política-
ment incorrectes.
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Durant el 2016 es posaran els hidrants 
a Balaguer del canal d’Algerri

 D u r a n t  l ’ a n y  2 0 1 6 
està previst l’inici de la 
col·locació dels hidrants 
del canal Algerri Balaguer, 
en el terme municipal de 
Balaguer, l’últim d’aquesta 
infraestructura hidràulica.
 Durant  e ls  darrers 
mesos s’han fet tots els 
drenatges i també s’ha fet 
el desguàs del barranc del 
Prat, que condueix l’aigua 

cap al riu Segre, salvant la 
Sèquia del Cup.
 Les obres de col·locació 
dels hidrants que han de 
permetre posar aquesta 

Zona del Secà de Balaguer

Balaguer és el darrer 
dels municipis del canal 
Algerri-Balaguer en el 
que es posaran les
terres en regadiu

L’INCASÒL es farà càrrec de les obres 
d’adequació de l’entorn de la Reguereta

 L ’ a l c a l d e  d e 
Balaguer,  Jordi Ignasi 
V i d a l ,  h a  m a n t i n g u t 
recentment converses 
amb responsables  de 
l’INCASÒL, que han servit 
per desencallar les obres 
d’adequació de la zona de 
la Regureta, un treballs 
que finalment farà el propi 
INCASÒL, tot i que s’han 
compromès a que sigui una 
empresa local qui realitzi 
les obres.
 Un altre dels temes que 
es preveuen desencallar 
pròximament és el que fa 
referència a l’adequació de 
la plaça de Sant Domènec.

La Reguereta

També s’ha desencallat el acabament de les obres 
de la placeta de davant de Sant Domènec

zona del secà de Balaguer en 
reg durarà aproximadament 
un any, segon ha manifestat 
l’alcalde de Balaguer, Jordi 
Ignasi Vidal. 

 Uns 140 tractors i 8 
carrosses van participar 
el passat diumenge 17 de 
gener a la Festa dels Tres 
Tombs de Sant Antoni 
Abat, celebrats a la Plaça 
del Mercadal de Balaguer. 
Enguany la festa es va 
escaure amb diumenge, 
això i el sol que va lluir 
tot el mati, va fer que hi 
hagués molta gent que 
hi fos present en aquesta 
festa tant tradicional.
 Abans  de ls  Tres 
Tombs es  va  fer  la 
benedicció dels animals 
i mascotes domèstiques 
amb la presència de molts 
animals de companyia, i 
posteriorment es va fer  el 
pas de les carrosses fetes 

per diferents associacions 
i centres escolars.
 El primer premi de 
les carrosses, donat amb 
300 euros va ser per la 
carrossa “Caragolada 
a la bultra”, feta per 
l’associació Dona Rural. 
El segon premi va ser per 
la carrossa «Bon pa, bon 
vi i bona brasa, és senyal 
de bona casa» de l’Escola 
Pia, i el tercer premi va ser 
per «Aplanant el futur» de 
Sorigué.
 El passat dissabte dia 
23, es va fer el sopar de 
Sant Antoni, on van fer 
el sorteig dels números.  
Els números premiats 
van ser els següents: 
Sèrie A: 1554 premi d’un 
porc. Sèrie B: 915 premi 
d’un cap de setmana a 
Madrid de tres dies per 
a dos persones. Sèrie C: 
2977, premi d’un televisor 
de 32 polsades. Sèrie D: 
5052 premi d’un viatge a 
Mallorca de cinc dies, per 
a dos persones.

8 carrosses i 140 tractors a la 
Festa dels Tres Tombs de Sant 
Antoni a Balaguer

La carrossa amb el 
nom de “Caragolada 
a la bultra” de Dona 
Rural, va ser la
guanyadora

Carrossa “Caragolada a la Bultra”
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Cinc emprenedors ja s’han instal·lat al 
viver d’empreses de Balaguer

 Un total de cinc empreses 
ja estan instal· lades i 
treballant a les instal·lacions 
del CEI, un equipament que 
s’ha posat en funcionament 
durant les darreres setmanes 
com a viver d’empreses. 
És un centre al servei del 
teixit empresarial i encarat 
a l’orientació i formació dels 
emprenedors. Permet ajudar-
los en els seus primers anys 
de vida que són els més 
difícils.
 El viver d’empreses és 
una de les propostes que 
el grup municipal d’ERC 
va fer en campanya de les 
eleccions del 2011 i que 
el passat equip de govern 
va assumir dins el pacte 
d’investidura.
 L’ e q u i p  d e  g o v e r n 
v o l  p r o m o u r e  l a 
c r e a c i ó  d ’ e m p r e s e s Visita de l’alcalde i la regidora d’Empresa

Les cinc empreses de diferents sectors, la majoria 
d’ells relacionats amb el sector serveis i el de les 
noves tecnologies

agroalimentàries, però això 
serà una de les feines del 
nou tècnic que dirigirà el 
CEI i que està previst que 
comenci durant el proper 
mes de febrer.
 L’equipament disposa 
de 10 despatxos dels quals 
5 ja estan ocupats, mentre 
que hi ha tres empreses 
més que estan realitzant el 
seu pla d’empresa i podrien 
incorporar-se durant les 
properes setmanes.
 Les empreses que estan 
instal·lades actualment 

Centre d’Empreses Innovadores

treballen en els sectors 
de Serveis relacionats 
amb la  Tanatopràx ia ; 
aplicacions informàtiques 
per desenvolupar estratègies 
de gestió de risc utilitzades 
per empreses del sector 
agro-industrial; aplicació 
TIC per gestionar l’activitat 
econòmica de qualsevol 
autònom o petita empresa;
consultoria de màrqueting 
d ig i ta l  per  in ternet  i 
assessorament a l’empresa 
agrària aprofitant les noves 
tecnologies.
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 P e r  s e g o n  a n y 
consecutiu, un grup 
d’alumnes de tercer 
d ’ E n s e n y a m e n t 
Secundari obligatori 
(ESO) de l’institut Ciutat 
de Balaguer ha organitzat 
la seva pròpia campanya 
de recollida d’aliments al 
centre. 
 L’acció  es va fer els 
dies 16 i 17 de desembre 
i es van recollir uns 300 
quilos d’aliments. 
 Els mateixos alumnes, 
amb una capacitat de 
coordinació encomiable, 
es van encarregar de dur 
a terme tot el procés: 
informar els companys 
i professors, distribuir 

contenidors per totes 
les aules i recollir-los, 
classificar, inventariar i 
pesar els productes.
 Aquesta campanya 
s ’emmarca  d ins  un 
de ls  p ro jec tes  ApS 
(Aprenenetatge i Servei) 
en els quals participa 
l’institut, per tal d’educar 
i fomentar entre l’alumnat 
la pràctica del voluntariat 
i del servei comunitari.
 C o n c r e t a m e n t , 
aquest projecte que 
realitza l’Institut Ciutat 
de Balaguer amb els seus 
alumnes de tercer d’ESO 
s’anomena “Tothom a 
taula!”. 
 L’ e n t i t a t  c o l · l a -
boradora és Àgape (a 
través de Creu Roja). 
Àgape és un projecte que 
pretén centralitzar l’ajuda 
dels aliments solidaris a 
la comarca de la Noguera 
i que està participat pel 
Consell, l’Ajuntament, 
Creu Roja i La Caixa.

Alumnes de l’Institut Ciutat 
de Balaguer recullen 300
quilos d’aliments

Alumnes de l’Institut Ciutat de Balaguer

Han organitzat la seva 
pròpia campanya de 
recollida d’aliments 
per a les persones 
més necessitades

L’Associació Comercial 2021 lliura els 
premis de la campanya de Nadal’15

 L ’ A s s o c i a c i ó  d e 
Comerciants Balaguer 2021 
va fer el lliurament dels 
premis de la campanya 
comercial «Aquest Nadal 
regala somriures», que 
l’entitat va posar en marxa 
el 4 de desembre i que va 
finalitzar el passat 8 de 
gener. 
 La promoció del comerç 
de proximitat i la fidelització 

Premi a la Foto més divertida

Sorteig dels premis de la campanya de Nadal

dels clients han centrat 
aquesta nova campanya 
de dinamització comercial, 
que ha girat al voltant de 
la solidaritat, l’alegria i els 
somriures, i que ha comptat 
amb diverses accions i 
activitats, entre elles, un 
Parc de Nadal amb tallers 
de tot tipus adreçats a grans 
i petits. 
 El sorteig entre totes 

les butlletes participants va 
comptar amb la presència 
d’una part dels comerciants 
de Balaguer i  membres de 
la Junta de l’Associació.  
 També hi van assistir 
l’alcalde, Jordi Ignasi Vidal, 
i la regidora de Recursos 
humans i Empresa, Ester 
Guarné, que van estar els 
encarregats de trucar en 
directe als guanyadors.
 En total, es van entregar 
sis xecs regal de 250 euros 
cadascun, que els afortunats 
s’hauran de gastar en els 
comerços associats. Els 
guanyadors han estat: 
Rosa Boladeres, Josep M. 
Farràs, Esteve Capell, Pilar 
Cuartero, Montse Camats i 
Anabel Molins. Durant l’acte 
es va lliurar a Mariona Nieto, 
guanyadora de la foto més 
divertida amb Els Minions, 
d’un val per a un reportatge 
fotogràfic a l’establiment 
Estudi 74.
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 El divendres 29 de 
gener de 17 a 21 h i el 
dissabte 30 de 10 a 14 h a 
la Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament es farà una 
nova edició de la marató 
de donació de sang.
 Aquesta Marató de 
donació de sang està 
organitzada pel Banc de 
Sang i Teixits de l’hospital 

A r n a u  d e  V i l a n o v a 
amb la col·laboració de 
l’Associació de donants 
de sang de la Noguera.
 D e s  d ’ a q u e s t e s 
associacions es recordar 
la importància de que 
la societat vagi a donar 
sang.
 Els veïns de Balaguer 
i de la comarca de la 
Noguera sempre han 
destacat per la seva gran 
col·laboració amb el 
Banc de Sang i s’espera 
que durant  aquests 
dos dies es superin les 
donacions realitzades en 
les anteriors maratons de 
donació de sang.

El 29 i 30 de gener, nova 
marató de donació de sang a 
l’Ajuntament de Balaguer

Ajuntament de Balaguer

La Sala d’exposicions 
de l’Ajuntament de 
Balaguer acollirà la 
marató de sang el 29 i 
30 de gener

El Passeig de l’Estació acollirà una 
nova edició del mercat de les Rebaixes

Mercat de les Rebaixes d’hivern

 L’Associació de Comerci-
ants de Balaguer 2021 orga-
nitza pel proper divendres 5 
de febrer i dins les activitats 
proposades per aquest any 
la XXI edició del Mercat de 
les Rebaixes on es preveu 
més d’una vintena de parades 
participants.
 L’horari serà des de les 
10 del matí fins a les 3 de la 
tarda; aquest mercat compta 
amb una bona acollida  entre 
tots els clients que s’atansen  
per tal de comprar o fer una 
ullada a les ofertes.
 Es celebrarà al Passeig 
de l’Estació i s’hi podrà trobar 
grans ofertes i descomptes 
en articles de roba infantil, 
juvenil, confecció home-dona, 
llenceria, roba per a la llar i 
també sabates, òptica i un 
ampli ventall de complements 
i objectes de regal.

Al Mercat de les Rebaixes d’hivern s’hi pot trobar 
roba infantil, juvenil i d’home i dona, llenceria, roba 
per la llar, calçat i complements i objectes de regal

El nou tren de Lleida-Balaguer-La Pobla 
comença les proves sense passatgers

 L’arribada de la primera 
de les dues unitats de trens 
noves de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya 
que han de donar servei a 
la línea Lleida-Balaguer-La 
Pobla, va iniciar el passat 
dilluns 25 de gener i durant 
varies setmanes, la seva 
circulació en període de 
proves, fora de l’horari del 
servei comercial i sense 
admetre cap passatger. 
 Des de l’Ajuntament 
es recorda als ciutadans 

de Balaguer que només es 
pot creuar la via del tren 
pels llocs especialment 
indicats, i que es tingui 
molta precaució ja que el 
període de proves dels nous 
trens faran que hi hagi un 
augment del flux de viatges.

Tren Lleida-La Pobla

Des del passat dilluns 
25 de gener i durant les 
properes setmanes farà 
diferents viatges de
prova, sense passatgers

 Està previst que en 
poques setmanes arribi 
la segona unitat. També 
està previst que les dues 
m à q u i n e s ,  e n t r i n  e n 
funcionament regular a 
partir d’aquesta propera 
primavera.
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Camarasa celebra la seva festa major 
d’hivern en honor a Sant Antoni

Festa Major d’hivern a Camarasa

 Els passats dies 16 i 17 de 
gener, va tenir lloc a Camara-
sa la festa major en honor a 
Sant Antoni.
 Els actes van començar 
amb l’exposició de fotografies 
sobre el món de la pagesia al 
local dels jubilats a càrrec 
de l’associació Motius de 
Camarasa. A les 16 hores 
el bar Cal Casiano va acollir 
un campionat de botifarra 
organitzat per la Penya 
Blaugrana de Camarasa.
 Dissabte al vespre van 
gaudir amb l’actuació dels 
grups La Cosa Nostra i DJ 
DBK. Diumenge dia de Sant 
Antoni al matí es va fer la 
tradicional Missa Major amb 
la benedicció dels aliments i 
tot seguit el tradicional Tres 
Tombs i benedicció dels 
animals per part de mossèn 
Alfons de la Parròquia de 
Camarasa.

Entre els molts actes celebrats els dies 16 i 17 de 
gener, cal destacar els tradicionals Tres Tombs i la 
benedicció dels animals

La Vall d’Àger recapta fons per poder 
reparar la teulada de l’Ermita de Pedra
 La Parròquia de Sant 
Vicenç, l’Ajuntament d’Àger 
i la Fundació Arnau Mir de 
Tost, inicien una campanya 
de recollida de fons per res-
taurar el teulat de l’Ermita 
de Pedra.
 El santuari marià de 
Pedra ,  conformat  per 
diversos edificis construïts 
al llarg dels segles XI –XVII, 
està amenaçat de ruïna 
pel mal estat de la seva 
teulada que necessita una 
actuació urgent a fi de evitar 
mals majors i preservar un 
monument tant apreciat per 
tota la gent de la Vall.
 S ’ h a  d e m a n a t 
pressupost que ascendeix 
a un total de 7.671,14 euros 
on s’inclou la reparació del 
teulat i la instal·lació d’un 
sistema d’aïllament que eviti 
les goteres, cada cop més 

importants i nombroses.
 La crida va adreçada 
a tots els que estimen 
l’Ermita de Pedra, amb 
l’objecte de  reunir els 
diners necessaris per a fer 
aquesta intervenció que 
paralitzi  el deteriorament 
de l’edifici i disposar així 

Ermita de Pedra

d’un temps més ampli per 
tal de cercar nous ajuts de 
l’administració per una total 
restauració del conjunt. 
El primer pas serà buscar 
la declaració de BCIL (Bé 
Cultural d’Interès Local) 
i mirar d’aconseguir una 
subvenció.

 L’ A s s o c i a c i ó  d e 
M o l i n s  d ’ O l i  d e  l a 
Noguera dóna el primer 
pas per aconseguir la 
seva pròpia denominació 
d’origen. Amb una reunió 
amb representants del 
sector i el departament 
d ’agr icu l tura  de  la 
comarca per iniciar la 
redacció del projecte i 
tenir-lo enllestit de cara 
a l’estiu. En cas de no 
obtenir  el  cert i f icat 
rebutgen formar part de 
la DO Garrigues perquè 
consideren que són zones 
molt diferents i amb una 
distància considerable 
que no els permetria 
defensar el producte de 
proximitat.

 L’ A s s o c i a c i ó  d e 
Molins d’Oli la Noguera 
va néixer amb l’objectiu 
f i n a l  d e  c r e a r  u n a 
denominació d’origen 
d’oli pròpia. Ara, 5 anys 
després, consideren que 
és el millor moment per 
iniciar els tràmits i ho 
fan, diuen, amb l’aplicació 
de la teoria de les tres c: 
crear, creure i créixer.
 C r e a r  p e r q u è 
consideren necessari 
l’aval de la certificació 
per promocionar la seva 
qualitat. Creure perquè 
volen valorar el  seu 
producte i transmetre les 
seves característiques 
i créixer perquè ha de 
ser el pa de futures 
generacions.
 La comarca disposa 
d’una extensió de 1995 
hectàrees d’oliveres amb 
varietats tan diferents com 
l’arbequina, la verdiell i 
altres més minoritàries 
com la grossal, la sarrut, 
i la bequeruda.

L’Associació de Molins d’Oli de 
la Noguera vol crear la seva 
pròpia Denominació d’Origen

Plantació d’oliveres a la Noguera

Han iniciat els tràmits 
que volen presentar el 
proper estiu i
descarten entrar a la 
DO Garrigues
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Montgai ha acollit un curs de benestar 
animal durant el seu transport

 U n a  t r e n t e n a 
d’agricultors i ramaders 
de Butsènit d’Urgell, nucli 
agregat de Montgai, van 
celebrar el passat dilluns 
18, la festa dels Tres Tombs 
en honor a Sant Antoni 
Abat i molt arrelada a la 
història de la pagesia.
 Pocs minuts després 

de la 1 del migdia, els 
participants van iniciar 
els tres tombs prop de 
l’església de Santa Maria 
amb la benedicció dels 
tractors, el més antic 
dels quals era un Fendt 
Farmer del 1963 restaurat 
recentment pel veí Jaume 
Esteve.

Butsènit celebra la Festa dels 
Tres Tombs de Sant Antoni

Tres Tombs de Butsènit

Curs a Montgai

 Una seixantena d’agri-
cultors i ramaders han parti-
cipat en un curs de benestar 
animal durant el transport 
a Montgai. El curs, d’una 
durada de 8 hores, esta-
va organitzat per l’escola 
Agrària de Vallfogona de 
Balaguer en el marc del 
programa de formació del 
Departament d’Agricultura 
de la Generalitat.
 Degut a l’alta demanda, 
es  van ce lebrar  dues 
edicions. Una dimarts i 
dimecres, i una altra el 
dijous i divendres. 
 El curs va oferir formació 
general i específica sobre 
benestar animal durant 
el transport que permet, 
alhora, obtenir l’acreditació 
que exigeix la normativa 
vigent.

La gran demanda de gent per fer el curs va obligar a 
fer-ne dues edicions, una el dimarts i dimecres i una 
segona el dijous i divendres a Montgai
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Els documents històrics dels pobles poden 
consultar-se a les webs dels ajuntaments

 L’Arxiu Comarcal de la 
Noguera, juntament amb 
el Consell Comarcal i els 
ajuntaments de la comarca, 
han posat a l’abast de la 
ciutadania la consulta 
en línia dels documents 
h is tòr ics  d ig i ta l i t zats 
municipals a través de les 
webs dels ajuntaments. 
 Actualment  l ’Ar x iu 
Comarcal de la Noguera 
conser va gairebé tots 

els fons municipals de la 
comarca, i estan disponibles 
en línia inventaris i una 
selecció dels documents 
m é s  c o n s u l t a t s  q u e 
s’han digitalitzat, i que 

Arxiu Comarcal de la Noguera

L’Arxiu Comarcal ha
digitalitzat tota la
documentació a la que 
es pot accedir a l’Arxiu 
Històric Virtual

Taller de cuina d’aprofitament al Centre 
d’Esplai de Vallfogona de Balaguer

 E l  passat  d issabte 
16 de gener, el Centre 
d’Esplai de Vallfogona va 
ser l’escenari del taller de 
cuina d’aprofitament «Que 
us ha sobrat de festes?» 
a càrrec de la blogguera 
Dolors Mateu, veïna de 
Vallfogona de Balaguer.
 Dolors Mateu va explicar 
el que es pot fer amb tots 
aquells aliments que ens 
han sobrat durant les 
festes i que s’han guardat 
a la nevera o al congelador, 
confeccionat àpats senzills 
però boníssims segons van 
indicar les participants al 
taller.Taller de Cuina amb Dolors Mateu

A càrrec de la blogguera Dolors Mateu que explicà 
que es pot fer amb les restes de les festes

progressivament preveu 
anar ampliant.
 Només cal entrar al 
web de l’ajuntament i, amb 
un clic, accedir a l’Arxiu 
Històric Virtual.

 P e r  1 1 è  a n y 
consecutiu, el Consell 
Comarcal de la Noguera 
participa a FITUR, la Fira 
de Turisme a Madrid, 
del 20 al 24 de gener, 
per promocionar i donar 
a conèixer tota l’oferta 
turística del Montsec.  
A l’estand s’ha posat 
a  d i s p o s i c i ó  d e l s 
visitants els catàlegs 
de productes turístics 
del Montsec, tant de 
turisme astronòmic, 
actiu i cultural, entre 
d’altres; i també la nova 
edició del mapa turístic 
del Montsec, que inclou 
informació turística i 
to tes  les  empreses 
relacionades amb el 

El Consell Comarcal de la
Noguera present un any més 
a la Fira FITUR a Madrid

La comarca de la Noguera a FITUR

El Parc Astronòmic  
presenta el primer 
observatori-aula 
d’Europa que permet 
observar l’Univers

sector. 
 El Parc Astronòmic 
Montsec ha presentat 
com a novetat la posada 
en funcionament del 
primer «observatori-aula» 
d’Europa, amb capacitat 
per a 68 visitants asseguts, 
que els permet observar 
l’univers, interactuar i 
adquirir coneixements 
d’astronomia a través de 
les imatges captades per 
un telescopi de 50cm de 
diàmetre ubicat al centre 
de l’observatori-aula,
 D’altres novetats per a 
aquest any són l’inici de 
la temporada del Centre 
d’Observació de l’Univers 
el dia 4 de març de 2016, 
i la consolidació del nou 
sistema de projecció 
en 3D al planetari «Ull 
del Montsec». Aquest 
sistema de planetari és 
l’únic del món que obre 
totalment la cúpula i 
la paret frontal i deixa 
l’espectador «flotant al 
cel».



11<<C U L T U R A

 L’obra «Els veïns de 
dalt» de Cesc Gay, es 
podrà veure al Teatre 
Municipal de Balaguer 
el 14 de febrer.
 La tercera de les 
propostes professionals 
per al cicle d’hivern del 
Teatre Municipal de la 
capital de la Noguera és 
ben diferent a les dues 
primeres. 
 El clàssic «Sócrates», 
amb el judici i la mort a 
un ciutadà, dirigida per 
Mario Gas i interpretada, 
entre d’altres, per Josep 
Maria Pou i Carles Canut, 
i arribarà a l’escenari 
del Teatre Municipal de 
Balaguer el 13 de març.
 Els espectadors del 
Teatre Municipal que 

s’abonin al cicle d’hivern 
tindran un descompte 
de més del 20% respecte 
el preu de venda de les 
entrades.
 L’abonament inclou 
les tres obres de caràcter 
professional «Marits i 
Mullers»,  «Els veïns 
de dalt» i «Sócrates», 
a més d’una invitació 
per l’espectacle musical 
f a m i l i a r  « L a  b e l l a 
dorment» de la companyia 
Dreams Teatre que es 
representarà el 6 de març. 
 A l t res  p ropostes 
que tindran lloc durant 
aquest cicle d’hivern 
e s t a n  o r g a n i t z a d e s 
per diferents entitats i 
associacions de la ciutat 
de Balaguer, com les 
dues obres de teatre amb 
finalitats benèfiques: 
“Isop” del grup Teatre de 
Talión i “Toc, toc” de la 
Sucrera de Menàrguens. 
El 2n festival flamenc i 
una conferència de Josep 
Pàmies.

Estalvi del 20% adquirint 
l’abonament per tota la
temporada d’hivern

Sócrates

L’obra Sócrates, amb 
Josep Maria Pou i 
Carles Canut tancarà 
el cicle d’hivern del 
Teatre Municipal

El Teatre Municipal presenta el cicle 
d’hivern amb l’obra “Marits i mullers”

 El Teatre Municipal de 
Balaguer proposa com a 
plats forts per a la seva 
programació professional 
per al cicle d’hivern dues 
p r o p o s t e s  q u e  v e n e n 
d’autors i directors de 
cinema, del reconegut 
Woody Allen i del novell en 
l’àmbit del teatre, Cesc Gay.
 Les dues propostes a 
més, tenen un denominador 

“Marits i mullers” adaptació de Àlex Rigola

L’obra “Els veïns de dalt” de Cesc Gay

comú, els conflictes de 
parella, això si vistos de 
manera molt diferent, i una 
tercera obra de teatre del 
gènere clàssic, el judici a 
«Sócrates».
 La proposta del director 
À lex  Rigo la  adaptant 
i dirigint un guió de la 
pel·lícula de Woody Allen 
«Marits  i  mullers»,  el 
diumenge 31 de gener, 

r e f l e x i o n a  s o b r e  l a 
complexitat de l’ésser humà 
mitjançant els conflictes 
de diferents relacions de 
parella fent-ne un retrat 
«cru i obscè» a través de 
l’humor.  
 La comèdia de Cesc 
Gay «Els veïns de dalt» és 
la seva primera incursió 
al  teatre,  però l ’autor 
i realitzador porta dues 
d è c a d e s  e x p l o r a n t  a 
trossos la quotidianitat 
més íntima en el cinema 
amb pel·lícules com «En 
la ciudad», «Una pistola 
en cada mano» i la recent 
estrenada aquesta tardor 
«Truman», entre altres. 
L’obra «Els veïns de dalt», 
pel diumenge 14 de febrer, 
té el segell singular de la 
companyia T de Teatre amb 
la interpretació d’actors i 
actrius molt coneguts, com 
Pere Arquillué, Àgata Roca, 
Jordi Rico i Carme Pla. 
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 Els i les alumnes de 
cicle superior de l’Escola 
Vedruna Balaguer  han 
e s t a t  s e l e c c i o n a t s 
per participar en el 
programa, de TV3, “Fish 
and chips”. El passat 
dia dotze de gener, van 
superar un càsting en 
el mateix centre. En 
aquesta fase de selecció, 
van prendre part deu 
alumnes pertanyents a 
les dues classes de sisè 
d’educació primària. 
 Per aquest motiu,  
e l  p roper  d ia  4  de 
febrer, a dos quarts de 
dotze del migdia, estan 
convocats a Barcelona, 
als estudis de Mediapro, 
empresa organitzadora 
del programa, per a 
l’enregistrament.

L’escola Vedruna seleccionada 
per participar al programa de 
TV3, “Fish and Chips”

Alumnes participants de l’escola Vedruna

El programa s’emet 
els dissabtes per TV3 
dins de la
programació del Club 
Súper 3

 “Fish and chips” és 
un concurs en llengua 
exclusivament anglesa 
que s’emet els dissabtes 
al matí al canal Club 
Súper3 i es basa en un 
seguit de proves en les 
quals els participants han 
de demostrar les seves 
habilitats lingüístiques i 
cognitives. En l’anterior 
participació en aquest 
programa els alumnes 
de l’escola van guanyar 
el concurs.

La ZER el Jonc amb la Ràpita, Menàrguens i 
Camarasa reb l’acreditació d’Escola Verda

Representants de la ZER el Jonc a la recollida del premi

L’Obra “Toc toc” en benefici de la
campanya contra la fam de Mans Unides

Té com a objecte elaborar un pla i diferents accions 
que fomentin el respecte del medi ambient

Protagonistes de “Toc Toc”

 La companyia la Sucrera 
de Menàrguens col·labora 
un any més en la campanya 
contra la Fam de Mans Uni-
des, amb la representació 
de l’obra «Toc-Toc», el proper 
diumenge 7 de febrer a partir 
de les 7 de la tarda, al Teatre 
Municipal de Balaguer. El 
preu de l’entrada és de 10 
euros. Tot el que es recapti 
anirà destinat al projecte 
del Congo per la instal·lació 
d’una granja model de la que 
s’en beneficiaran 50 famílies.

 Durant el primer trimestre 
d’aquest curs escolar  la ZER 
«El Jonc» formada per les 
escoles de La Ràpita, Joan 
Ros Porta  de Menàrguens 
i Dos Rius de Camarasa 
van assistir a l’acte de 
lliurament de la placa que 
les acredita com a Escola 
Verda. La trobada va tenir lloc 
al Cosmocaixa de Barcelona.
 Les Escoles Verdes tenen 
com a projecte elaborar 
un pla i unes accions que 
afavoreixin entre el seu 
alumnat i tots els membres 
de la comunitat educativa, 
actuacions que  fomentin 
una actitud de respecte i 
conservació del medi.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Escrita en un to direc-
te i personalíssim, ja que 
l’autor n’és un dels  prota-
gonistes, aquesta novel-
la, ens parla d’un tema 
sensible: les circumstàn-
cies d’extrema duresa 
que van haver de viure 
durant anys els indepen-
dentistes irlandesos de 
Belfast.
 “Retorn a Killybegs” 
és la història d’un traïdor 
a la seva comunitat, però 
també el relat del balanç 
d’una vida que retorna 
als orígens. L’estil direc-
te i sense concessions al 
sentimentalisme, aferrat 
sempre a la veritat per 
dura que aquesta sigui, 
i una història d’una po-
tència que fa estralls, fan 
que la lectura d’aquesta 
novel·la esdevingui ur-
gent, poderosa, inajorna-
ble.
 Aquesta novel·la des-
grana un relat de vida 
intens, intercalat per 
passatges del present i 
records del passat, amb 
infinitat d’actors de fons, 
cada un jugant un petit 
paper en la revolució o 
en la repressió, i podent 
observar les diferents 
actituds, algunes d’elles 
arribant al màxim costi el 
que costi les conseqüèn-
cies dels seus actes.

Córrer sense por
Autor: G. Catozzella
Gènere: Novel·la

 La Samia sent a les 
cames les ganes de viu-
re. És la més ràpida d’en-
tre els infants que corren 
pel laberint de carrers 
polsegosos de Moga-
discio. Tots han viscut 
amb la guerra des que 
van néixer. Però la Sa-
mia ja no li té por. Amb 
només vuit anys com-
parteix amb l’Alí, el seu 
amic i confident, el som-
ni de participar als Jocs 
Olímpics. No ho tindrà 
gens fàcil. Tot i així, es 
classificarà per a Pequ-
ín 2008. Arriba l’última, 
molt lluny de la resta de 
corredores. Però la imat-
ge de la seva tenacitat 
la converteix en un sím-
bol. De tornada a casa 
tractarà de preparar-se 
per superar nous reptes. 
Fins que se li complicarà 
el més important: sobre-
viure. Història  basada 
en fets reals, narra amb 
una sensibilitat brillant 
la lluita d’una jove soma-
li per obrir-se camí entre 
la violència, la pobresa 
i la falta d’oportunitats 
per a les dones. Histò-
ria i commovedora, ple-
na d’humanitat, posant 
la pell de gallina quan 
es viu la diferència que 
existeix entre països del 
primer i tercer món.
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Retorn a Killybegs
Autor: Sorj Chalandon
Gènere: Novel·la

 En Pepet és l’animal 
més feliç de la granja. 
Mentre els seus amics 
tenen germanets i ger-
manetes, en Pepet vol els 
seus pares només per a 
ell.
 Però quan sap que la 
seva mare està covant un 
ou, en Pepet dóna un cop 
de puny sobre la taula!. 
No pot ser que ell hagi de 
tenir un germanet!
 Un conte sobre l’ar-
ribada d’un nou germà a 
casa, explicat de manera 
dolça i amb sentit de l’hu-
mor.
 El llibre sorgeix de 
l’autora Christelle Huet-
Gomez, que després 
d’haver treballat fent de 
professora durant anys, 
es va decantar per la seva 
veritable passió que era 
escriure, i l’experiència 
de ser mare li va ajudar 
a tractar temes infantils, 
com el d’aquest llibre, 
l’egoisme  i l’amor, com 
els nens no volen com-
partir l’amor dels seus 
pares amb ningú més fins 
que arriba un germanet, 
i han d’aprendre a fer-ho, 
sent una tasca gens fàcil. 
Gràcies a la il·lustradora 
Séverine Duchesne, que 
ens dibuixa les escenes 
del llibre d’una manera 
ben bonica i acolorida.

T’estimo germanet
Autor: Cristelle Huet-Gomez
Gènere: Infantil (+4)

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

Indesinenter
Dels nivells obscurs

D’algun rasant precís de les paraules,
en prenc ara mesura i me n’adono,
no tant per corregir-lo, com per fer 
que respectant-les, siguin més flexibles 
i amb elles tal com són poder conviure,
fins fer-les agradables fredament,
o bé més comprensibles. 
En l’aspra diferència, des del bé
llimada, s’hi asseuen la mesura
i el nèctar suculent de moltes fites
nascudes fins i tot de la discòrdia.
Si res ja no s’acobla tanmateix,
val més que es perdin sols, volers i dols
de cadascú, al mar dels impossibles,
on l’aigua dissoldrà temps amb memòria.
Hi ha tanta feina bona per a fer,
que és molt millor mirar-la primer tota,
i veure quina cal fer-la primer
i quina de les altres ja no importa.
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Classificació
Primera Catalana

1. Balaguer ................. 37
2. Santboià  ..................34
3. Castelldefels ............32
4. Suburense ...............32
5. Vilanova ...................31
6. Igualada ...................31
7. Vilaseca ....................29
8. Jesús i Maria ...........28
9. Lleida ........................28
10. Vista Alegre ...........27
11. Rapitenca ...............27
12. Terrassa ..................25
13. Sant Ildefons .........22
14. Viladecans .............22
15. Amposta .................19
16. Reddis ....................12
17. Torredembarra ........7
18. Catllar  ......................5

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià F.  ............ 10
2. Yerai D.  .............. 3
3. Genís S.  ............. 3
4. Isaac S.  .............. 3
5. Sergi G.  ............. 3
7. Mikel A.  ............. 2
8. Marc S.  .............. 2
9. Pau S. ................. 1
10. Ivan F. ............... 1

 El Balaguer es re-
afirma en el liderat de 
la Primera Catalana 
després de la impor-
tant victòria davant 
el Sant Ildefons per 
4-1 amb un Hat Trick 
d’Adrià Fernández que 
ja porta 10 gols en 
els 18 partits dispu-
tats, que han servit 
per aconseguir aquest 
liderat provisional i el 
campionat d’hivern.
 Aquest diumenge 
jugaran al difícil camp 
de la Rapitenca i set 
dies més tard rebran 
al Lleida B en el derbi 
de la categoria.

Adrià Fernández

Propers encontres

31/01/2016 --  12 h
Camp  la Devesa

Rapitenca| Balaguer
-------------------------------------
07/02/2016  --  16,30 h

Camp Municipal de 
Balaguer

Balaguer| Lleida B

El CF Balaguer lidera la Primera Divisió
Catalana amb cinc victòries consecutives

FUTBOL>> Els del 
Balaguer són campions 
d’hivern, amb set partits 
sense perdre i cinc
victòries consecutives

17/01/2016

BALAGUER 2
TORREDEMBARRA 1

 El Balaguer es referma 
en el liderat després d’una 
clara victòria davant el Sant 
Ildefons amb un Hat Trick 
d’Adrià que es retroba amb 
el gol amb quatre gols en 
els dos últims partits. El 
Balaguer va voler deixar 

lesionava Giribet en una 
jugada fortuïta i havia de 
ser substituït per Jordana. 
Però en el 29, el Balaguer 
tornava a posar terra pel 
mig amb un gol d’Adrià a 
passada de Genís, amb el 
qual s’arribaria al descans.
 En el  segon temps 
els locals van continuar 
d o m i n a n t  d a v a n t  l a 
passivitat atacant dels de 
Cornellà i al 73 el col·legiat 
xiulava un rigorós penal 
per un cop del porter a un 
atacant local a la sortida 
d’un córner.  Adrià no va 
fallar i va marcar el tercer 
gol de la tarda.
 Al minut 77 i  en la 
primera aproximació dels 
visitants a l’àrea local, i 
després de diversos rebutjos 

les coses clares des del 
principi, i en el minut 5, en 
el primer corner Isaac va 
rematar de cap inaugurant 
el marcador. 
 E l  g o l  v a  d o n a r 
tranquil·litat als locals 
que veien com al 19 es 

24/01/2016

BALAGUER 4
SANT ILDEFONS 1

Adrià va fer un hat Trick davant el Sant Ildefons

Mikel lluitant una pilota

a l’interior de l’àrea, Ivan 
va aconseguir  retal lar 
diferències.  Adrià en una 
contra va ser habilitat per 
Isaac amb una passada en 
profunditat i va afusellar 
davant la mitja sortida del 
porter el 4-1.
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 Molt bons resultats 
aconseguits a la lliga 
Catalana de natació or-
ganitzada pel CN Tàrre-
ga, amb la participació 
de més de 200 nedadors 
en categoria benjamí i 
prebenjamí de 6 clubs de 
la província.
 D e s a t a q u e m  e l s 
pod is  en  ca tegor ia 
b e n j a m i n a  m a s c u l í 
2007 la primera posició 
d’en Jordi Suñé en els 
50 papallona i segon 
en els 50 esquena, en 
masculí 2006  la primera 
posició de l’Arnau Pifarré 
en els 50 papallona i 50 
esquena, en prebenjamí 
femení tenim la tercera 
posició per l’Ada Castell 
en els 25 lliures, en 
benjamí del 2006 també 
tercera posició per la 
Berta Benseny en els 

El CEN Balaguer aconsegueix 
7 podis en la 2a Jornada de la 
Lliga catalana benjamí

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> Els
balaguerins van pujar 
fins a set vegades al 
podi de la piscina del 
CN Tàrrega

100 esquena i finalment 
tercera posició per al 
relleu de 4x50 estils 
alternatius del 2007.
 També bons resultats 
e n  b e n j a m í  d ’ e n 
Jaume Pallé, Giulian 
Alecsandru, Max Viola 
i Íker Ruiz, Alba Farré, 
Cel Viola, Núria Bonet, 
Cristina Palacín, Clàudia 
Pérez, Silvia Bo, Helena 
Roca, Ariadna Nuñez, 
Carla Torruella i Maria 
Bellera, i en Prebenjamí 
en Iu Viola, Oriol Viola, 
Joel Farré e Isona Blasi.

Vora 300 participants a la Pujada al 
Castell Formós del passat 24 de gener

 La Lliga Ponent 2016 
va fer escala a Balaguer 
amb motiu de la Pujada al 
Castell Formós, tercera cita 
d’enguany, que va aplegar 
uns 300 participants en una 
jornada prou lluïda i que 
va tenir com a guanyadors 
Antoni Carulla i Nati Rubio.
La del passat diumenge 
h a  e s t a t  l a  s e g o n a 
edició de la Pujada al 
Castel l  Formós,  prova 
organitzada pel Runner’s 
Balaguer Club Esportiu 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balaguer.  
 La sortida i l’arribada 
van estat ubicades a la 

plaça Mercadal. 
 Els participants van 
poder optar entre dos 
r e c o r r e g u t s ,  u n  d e  5 
kilòmetres i l’altre de 10, 
amb sortida compartida 
i que també tenien comú 
una forta pujada d’uns 350 
metres que feia honor al 
nom de la cursa.  
 A la distància llarga, 

Nati Rubio a l’arribada

Antoni Carulla, guanyador 
la setmana passada a la 
Cursa de l’Oli de les Borges, 
ha tornat a demostrar 
el seu gran moment de 
forma, imposant-se amb 
un temps de 33.56. L’atleta 
d e l  c l u b  a m f i t r i ó ,  e l 
Runner’s Balaguer, va estar 
acompanyat al podi per 
Francisco Javier Cebrián i 
per Ivan Sabaté.
 En dones, la independent 
Nati Rubio va vèncer amb 
un crono de 44.29, seguida 
d’Elisa Lladós i de Maria 
José Clariana.
 Pel que fa a la prova 
de 5 kilòmetres, la prova 
m a s c u l i n a  h a  e s t a t 
dominada per l’independent 
Bashir Butt i Ahmed Hfairi. 
En dones, la més ràpida va 
ser la independent Patrícia 
Ayala, seguida de María de 
los Ángeles Castillo i de 
Juani Martínez.

Antoni Carulla, campió de la Pujada al Castell

ATLETISME>> Antoni 
Carulla del Runner’s 
Balaguer i Nati Rubio els
guanyadors de la prova 
de 10 quilòmetres



16 >> E S P O R T S

Victòria de l’equip femení i derrota del 
masculí del Club Bàsquet Balaguer

Club Bàsquet Balaguer

 Cara i creu en els re-
sultats del passat cap de 
setmana dels dos equips 
sèniors del Club Bàsquet 
Balaguer.
 Els nois jugaven a casa 
davant un complicat Sicoris 
A i van caure derrotats per 
61-68. Després d’aquesta 
derrota, l’equip masculí 
ocupa la 12a posició amb 
22 punts. El proper cap de 
setmana es desplacen a la 
pista del tercer classificat, 
els Escolapis de Sarrià.
 L’equip femení si que va 
aconseguir vèncer per 70-43 
al TGN Bàsquet B i aquest 
cap de setmana tornarà a 
jugar a casa davant el Barça 
B.
 Després d’aquesta vic-
tòria, les noies són desenes 
a la classificació amb 21 
punts.

BÀSQUET>> Els nois van caure a casa davant el
Sicoris, per 61-68, mentre que les noies van
guanyar al TGN Bàsquet B per 70-43, al Poliesportiu

Aurembiaix Pifarré aconsegueix la
mínima per l’estatal de 400 lliures

 Molt bons resultats en la 
1a Jornada de Fons i Estils  
Aleví, disputat aquest cap 
de setmana passat a la 
piscina del INEF Lleida.
 Tenim com a resultats 
destacats en categoria 
femenina la l’Aurembiaix 
Pifarré segona en els 400 
lliures (mínima estatal) 
i  en els 200 est i ls ,  la 
Ramatoulaye Balde tercera 
en els 200 estils i cinquena 
en els 400 lliures, destacar 
també l’Aina Torrubiano, 
l’Alexandra Papell i  la  

Sixela Gracia.
 En categoria masculina 
aleví tenim la tercera posició 
de l’Aitor Morales en els 400 
lliures i bons resultats  per 
en David Galan, l’Àngel 
López, en Marc Suñé i en 
David Pérez.
 D e s t a c a r  l a  g r a n 

Aurembiaix Pifarré, mínima estatal

Bons resultats en la
primera jornada de Fons 
i Estils Aleví a la piscina 
d’INEF a LLeida, el
passat cap de setmana

millora de marques de 
tots l’equip aleví, ara toca 
esperar a que surtin les 
llistes de classificats per 
al Campionat de Catalunya 
d’hivern que es disputarà a 
les instal·lacions del  Club 
Natació Olot al mes de 
febrer.

 El passat divendres  es 
va fer la presentació del 
XXV Campionat Territorial 
de Bàsquet de la present 
temporada 2015-2016 
que tindrà lloc el proper 
dissabte 6 de febrer de 
2016, al Pavelló Inpacsa 
de Balaguer durant tot el 
matí. 
 S’espera la participació 
de prop de 200 persones 
a m b  d i s c a p a c i t a t 
intel·lectual de tota la 
província de Lleida, d’11 
clubs diferents, que 
competiran en diferents 
categories en funció de les 
seves capacitats. 
 Durant la jornada, hi 
haurà diferents tipus de 
proves. Per una banda, 

es realitzaran partits per 
equips; en aquesta prova 
hi ha tres categories 
segons el nivell dels 
equips inscrits, hi trobem 
més o menys la meitat 
dels esportistes. Per una 
altra banda, es realitzaran 
proves individuals i 
adaptades, on veurem 
als esportistes competir 
per parelles. Per aquestes 
proves comptarem amb la 
col·laboració de voluntaris 
del C.B. Balaguer que 
estaran recolzats en tot 
moment per la Comissió 
Tècnica de la Federació 
ACELL a Lleida. 
 A la presentació, 
acompanyant a l’alcalde 
Jordi Igansi Vidal hi 
havia Álvaro Terreros, 
representant d’ACELL 
i  o r g a n i t z a d o r  d e l 
campionat, Joan Pijoan 
com a representant 
d ’Spec ia l  O lympics 
Catalunya i  Ma Ángeles 
López, presidenta de 
l’Estel.

Balaguer acollirà el XXV
Campionat Territorial de
bàsquet ACELL el 6 de febrer

Presentació del Torneig

El Torneig compta 
amb la col·laboració 
de l’Estel,
l’Ajuntament i el Club 
Bàsquet Balaguer
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El CTT Balaguer Villart Logístic cau
dignament a quarts de final de la ETTU Cup

 No va poder ser. Després 
de superar tres eliminatòries 
consecutives de la ETTU 
Cup, i després d’haver 
guanyat un equip italià, un 
grec, dos turcs i un polonès, 
va arribar la derrota en 
quarts de final davant un 
dels millors equips d’Europa. 
El Bursa, l’equip d’una ciutat 
de tres milions d’habitants, 
amb un pressupost a anys 
llum del Balaguer, es va 
imposar amb rotunditat en 
el partit d’anada celebrat al 
pavelló Molí de l’Esquerrà.
 En el  primer part i t 
Tingting Wang va caure 1 
a 3 davant la russa Polina 
Mikhaylova, número 15 del 
rànquing europeu, amb 
un joc molt incòmode per 
a una jugadora defensiva 
com Tingting (7-11, 11-6, 
11-4, 11-5). Més difícil ho Tingting Wang

TENNIS TAULA>> Les balaguerines no van poder 
fer res davant la superioritat de l’equip de la ciutat 
turca de Bursa, un dels millors equips d’Europa

va tenir encara Yan Lan 
Li, que va caure per 0 a 3 
davant la jugadora d’origen 
xinès Melek Hu, número 7 
d’Europa (8-11, 5-11, 3-11). 
I finalment Anna Biscarri 
cedia pel mateix resultat de 
0 a 3 davant la també russa 
Maria Dolgikh (6-11, 2-11, 
4-11).
 El passat dilluns les 
jugadores del Balaguer 
Villart Logístic es van 
desplaçar a Bursa per 
disputar l ’encontre de 

Anna Biscarri

tornada, gairebé sense cap 
possibilitat de remuntada, 
però amb la intenció de 
jugar el millor possible i 
d’incrementar l’experiència 
en aquesta competició 
internacional en la que tot 
just és el segon any que 
hi participen. En aquesta 
ocasió van viatjar amb la 
jugadora romanesa afincada 
a Balaguer Loredana Dorca 
en substitució d’Anna 
Biscarri que no hi va poder 
anar per motius laborals.
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 El passat diumenge 
24 de gener, va tenir lloc 
a Balaguer una de les 
trobades escolars que 
organitza cada any la 
delegació territorial de 
la Federació Catalana de 
Bàsquet conjuntament 
amb el Club Bàsquet 
Balaguer; en la que 
es troben més de 300 
escolars que juguen 
entre les categories més 
petites, des de Baby’s, 
fins a minis.
 U n a  e x c e l · l e n t 
jornada de promoció de 
l’esport de la cistella 
i que va comptar amb 
equips var is  de les 
diferents demarcacions 
provincials.
 Però el que realment 
és destacable per la 
ciutat de Balaguer, és 
que un any més tornarà 
a acollir la trobada final 
provincial de bàsquet 
en etapa escolar i la que 
concentrarà a més de 
2.000 escolars de tots els 

clubs de la província per 
concloure la temporada 
esportiva 2015-2016.
 La d’aquest any es 
concentrarà el proper 
diumenge 8 de maig a les 
diferents instal·lacions 
esportives municipals, 
com el  pol iesport iu 
municipal i el pavelló 
d’Inpacsa, i en la que es 
promocionaran activitats 
de tot tipus vinculades 
tan amb la pràctica 
d’aquest esport, és a dir 
el bàsquet com també 
en la pràctica i molt 
important dels hàbits 
saludables i la pràctica 
esportiva regular amb 
diferents activitats, així 
fomentant uns hàbits que 
s’aprenen de ben petits 
i que tant important és 
seguir-los sempre.
 Les bones relacions 
i el gran impacte que 
causa a la ciutat no 
deixen de ser una bona 
notícia; que a més ha 
vingut acompanyada per 
la renovació per dues 
temporades més del 
campus de tecnificació 
de la Federació Catalana 
d e  B à s q u e t  e n  l a 
categoria mini masculí 
i femení per dos torns 
i en la que s’espera la 
participació de més de 
300 esportistes.

Balaguer va acollir una
trobada escolar de bàsquet 
amb més de 300 escolars

Trobada escolar de bàsquet

BÀSQUET>> Trobada
esportiva de caire 
escolar, va reunir més 
de 300 escolars des 
de Baby’s fins a minis 

El Club Tennis Balaguer acull el primer 
torneig de pàdel outdoor del 2016
PÀDEL>> Aquest diu-
menge dia 24 de gener, es 
van disputar les finals de 
pàdel al Club Tennis Bala-
guer, era la primera prova 
del I Circuit de Pàdel Fer 
Play que enguany es jugarà 
per tot el territori Lleidatà.
 El torneig va començar 
el 16 de gener i es va acabar 
el 24 de gener, setmana 
en la que 76 participants 
van gaudir del pàdel i van 
portar una mica de màgia 
a les instal·lacions del Club 
Tennis Balaguer.
 E ls  guanyadors  en 
categoria or masculí varen 
ser els jugadors locals, 
Juanlu Castillo i Fran Gil.
 En la categoria d’or 
femenina es va imposar la 
parella lleidatana formada 
per Yasmie Abou Farah 
i Marina Balsells en un 

Arriba la 28ena edició de la Mitja Marató 
de Balaguer, el proper dia 21 de febrer

ATLETISME>> El proper 
diumenge 21 de febrer arriba 
la 28ena edició de la Mitja 
Marató de Balaguer. Una jor-
nada atlètica organitzada pel 
C.E. Runner’s Balaguer amb 
la col·laboració de la regido-
ria d’Esports de l’Ajuntament 
de Balaguer.
 També es faran curses de  
5 i 10 quilòmetres, així com 
les populars curses infantils, 
amb sortida i arribada des del 
Camp Municipal d’Esports.Mitja Marató de l’any passat

disputat partit a 3 sets 
contra les jugadores locals 
Mariona Vilella i Cristina 
Bonet.
 En categoria de plata, 

van guanyar els junedins 
Jordi Farrerons i Albert 
Valles,  i  en noies,  les 
jugadores locals, Gemma 
Fondevila i Hebe Riasol.

Juanlu Castillo i Fran Gil, guanyadors categoria or
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El que hem vist
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Estàvem en uns altres 
temps, ja llunyans en re-
alitat, quan el Caudillo 
per la gràcia que sigui -no 
crec que fos la de Déu-, va 
donar el nom del seu suc-
cessor a títol de rei. I així 
vam tenir al Juan Carlos I. 
I si em permeteu us diré 
a títol personal, que mal-
grat alguna borbonada, 
per a mi ha estat un bon 
rei. He recordat aquell 
fet per quan l’oposició 
d’aleshores, que estava 
ben desada, o amagada 
o camuflada, va criticar 
amb duresa tal decisió. 
Ara pel que es veu és ben 
legal i encertada tal me-
sura. El Pujol amb el seu 
ditet va senyalar a l’Artur 
Mas, prescindint d’un Sr. 

Roca Junyent i del Sr. Du-
ran i Lleida, que estaven 
a la possible terna per 
succeir-lo. Ho tenien tot 
per ser-hi; eren propers, 
acceptats i coneguts, 
no oblidant que estaven 
més que reconeguts per 
tots, amics i adversaris. 
El Pujol o la senyora, de-
vien veure alguna excelsa 
virtut, que durant la seva 
estada a la presidència 
nosaltres no hem sabut 
veure-ho. Ara el Sr. Mas 
ha designat sense des-
pentinar-se a l’alcalde de 
Girona com a successor. 
Quasi ningú ha dit res, 
quines meravelles ens 
ofereix la vida! Aquell 
que es va lluir dient: “O 
president o res”, em va 

recordar al nostre Comte 
d’Urgell, que escoltant a 
la mare va acabar al Cas-
tell de Xàtiva.
 A mi en concret em va 
complaure que fes el gest 
de dir adéu, doncs crec 
amb tota sinceritat que no 
estava  en condicions de 
fer res ni a Barcelona ni 
a Madrid. Fins i tot trobo 
que el seu acomiadament 
el va fer massa llarg, per 
justificar un fet que en re-
alitat no es deu ajustar del 
tot al dit per ell. De sem-
pre els Pactes Polítics, te-
nen un protocol secret on 
hi van les satisfaccions 
mútues que no poden ser 
fetes públiques. Amb el 
temps aniran suran i ens 
diran i ens assabentarem 
de la veritat escrita en 
lletra petita, i aleshores i 
sols llavors es podrà judi-
car el gest del Sr. Mas.
 Es pot dir ja, que el 

nou President de Catalu-
nya, em dóna una confi-
ança nova en el seu saber 
fer. Sortit del poble, i te-
nint una idea de Catalu-
nya des de molt jove. Amb 
un bagatge de la lectura i 
ric i variat, amb el Gaziel 
inclòs amb tota la seva 
obra, on deixa constància 
de tenir seny sense renun-
ciar a res. Seria bo que en 
lloc de tants monòlegs 
se’ns permeti fer pregun-
tes, i la resposta no sigui 
la visió d’una gent que 
confonen la seva bandera 
amb seva butxaca, amb 
uns sous que mai havien 
guanyat.
 Emmudir, si es pot als 
catalibans d’una sola veri-
tat que no deixen d’ésser 
perjudicials. No deixar de 
fer bastides per reparar 
tot el que s’ha trencat i 
procurar... no córrer mas-
sa endebades.

 S’ha vist i es nota que 
aquells dies d’abundor en 
paraules i gests va deca-
ient, i es veu, que alguna 
cosa es mou pel diàleg 
que a tots ens convé. És 
la ratificació de que la 
petulància i la tossudesa 
a res porten, encara que 
vagin vestits amb una so-
lemnitat de bisbe i aires 
de Moisès. S’han fet ma-
lament les coses i s’ha de 
rectificar. Vull creure que 
s’aconseguirà tot el possi-
ble, amb un pragmatisme 
que ha d’ajudar a enten-
dre que un amén a  tot no 
és el camí a recórrer ni es 
pot obtenir. Pactar. Nego-
ciar. Sempre s’han entès 
com una voluntat de cedir 
part de la raó de cadascú 
per arribar a la desitjada 
Entesa. I el temps ens dirà 
si tot s’ha fet amb seny.

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

 El nou govern confor-
mat per Esquerra Repu-
blicana, PSC i Ara Sí està 
demostrant la seva com-
petència i capacitat de 
saber governar per a tots.
La feina feta fins al mo-
ment és impecable i la 
gent del carrer se la veu 
il·lusionada amb aquesta 
nova etapa.
 Des de l'Ajuntament 
de Balaguer s'estan ade-
quant i perfeccionant els 
espais municipals, estan 

Vidal: un bon alcalde per Balaguer
Josep Ma Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

gestionant millor els ser-
veis socials de la ciutat, hi 
ha diàleg més fluid i pro-
per de l’alcaldia amb la 
ciutadania. A pesar de les 
dificultats econòmiques 
que pateix el municipi de-
gut a la crisi, afortunada-
ment no ha fet falta priva-
titzar cap servei. Per tant 
considero, que el nostre 
alcalde està aportant so-
lucions als problemes de 
la ciutat i fent una escolta 
activa a totes les propos-

tes que fa la ciutadania.
 El factor més im-
portant que fa més fort 
aquest govern és la pre-
sència del grup d'Ara Sí, 
amb vocació de solucio-
nar els problemes de la 
gent del carrer amb proxi-
mitat i capacitat d’entesa 
i amb ganes de progres-
sar cada dia més.
 En definitiva: tenim un 
govern tripartit sense pre-
cedents; el millor govern 
de la història de Balaguer,  
conformat per una ma-
joria d’esquerres que té 
molta  empenta i sembla 
ser que  posarà fi a la de-
sigualtat que hi ha entre 
persones i classes soci-

als. I en temps de crisis 
penso que calen governs 
d’esquerres. 
 Emplaço al equip de 
govern a estudiar si la 
plaça Mercadal hauria de 
convertir-se en un espai 
de vianants, lliure de ve-
hicles, com he proposat 
algun cop. Sens dubte la 
plaça del Mercadal és un 
dels llocs més emblemà-
tics de la ciutat i sense 
ànim de presumir crec 
que és la millor plaça his-
tòrica i porxada que té Ca-
talunya. Tenim una ciutat 
excel·lent i crec que es 
mereix tenir algun reco-
neixement internacional.
Finalment crec que seria 

necessari que l'Ajunta-
ment de Balaguer propo-
sés aquest espai tan con-
corregut i estimat com a 
patrimoni de la humani-
tat.
 Podem estar tranquils 
que tenim uns bons ges-
tors i un bon alcalde que 
aviat faran possible una 
ciutat més moderna, 
atractiva, competitiva, 
cultural, esportiva, inclu-
siva, tecnològica i d'igual-
tat entre persones. L'opti-
misme és la clau de tot!

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

www.revistagroc.com
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 Tot és a punt per una 
nova edició de la Festa 
de Carnestoltes, a la ca-
pital de la Noguera, pel 
proper dissabte 13 de 
febrer. Enguany s’aug-
mentarà la subvenció 
tant de comparses com 
de carrosses per tal de fer 
la rua més gran i partici-
pativa en tots els àmbits. 
Les carrosses s’hauran 
d’inscriure abans del dia 
12 de febrer i rebran una 
subvenció de 100 euros. 
També se subvenciona-
ran les comparses amb 
més de 12 persones, amb 
40 euros. Es poden fer 
les inscripcions a www.
balaguer.cat o al 973 446 
606.
 La festa començarà a 
partir de les 16.30 h amb la 
gran Rua de la Disbauxa 

Balaguer celebrarà la festa de 
Carnestoltes el proper
dissabte 13 de febrer

amb la concentració 
de totes les carrosses, 
comparses i disfresses 
davant  l ’estació de 
trens, al carrer Noguera 
Pallaresa. A partir de 
les 17 h, serà l’inici de 
la gran rua, fins a la 
plaça del Mercadal, 
acompanyats grup de 
percussió Bandelpal. 
A l’arribada a la plaça 
amb la recepció del 
R e i  C a r n e s t o l t e s , 
hi haurà gresca amb 
el  grup d ’animació 
C a m p i  q u i  p u g u i , 
espectacle pirotècnic 
amb el grup de diables 
Bèsties Ferèstegues de 
Balaguer. A la nit, ball de 
Carnestoltes i concurs 
de disfresses amb el 
grup de versions La gira-
sol i Dj. Moncho.

L’Ajuntament de Balaguer desenvolupa 
el programa “Fem ocupació per a joves”

Ocupació per a joves

“El bolet amb sota bosc” de Cal Xirricló, 
premi de cuina creativa a Madrid Fusion

Equip del restaurant Cal Xirricló

 L’equip de Cal Xirricló de 
Balaguer, un any més van 
estar presents a Madrid Fusion 
2016, un dels esdeveniments 
gastronòmics més importants 
d’aquest sector. Enguany la 
proposta del xef Marc Lorés, 
era el “Bolet amb sota bosc 
dolç i boira aromàtica”, inspi-
rat totalment amb la boira de 
les Terres de Lleida, que li ha 
valgut per guanyar el premi en 
el concurs de cuina creativa, 
guanyant un viatge a Itàlia en 
una setmana gastronòmica.

 L’Ajuntament de Balaguer 
desenvolupa, per segona 
vegada, el programa «Fem 
ocupació per a joves». 
L’objectiu és potenciar 

l’ocupació de les persones 
joves i, al mateix temps,  
respondre a les necessitats 
reals de les empreses pel 
que fa a les demandes de 

personal, oferint la possibilitat 
de contractació d’una persona 
jove en situació d’atur que 
rebrà la formació necessària 
per cobrir la vacant. Les 
empreses participants reben 
assessorament i seguiment 
de la persona jove mentre dura 
el contracte i una subvenció 
del SOC equivalent al salari 
mínim interprofessional 
durant 6 mesos.
 Adreçat a joves de 18 
a 30 anys amb títol d’ESO, 
B a t x i l l e r a t ,  o  C F G M ,  
p r i o r i t à r i a m e n t  a m b 
experiència professional,  que 
es troben en situació d’atur i 
estan inscrits al Registre de 
Garantia Juvenil abans de 
complir els 30 anys.

Carnestoltes
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Arribat el nou any, Buongiorno Italia 
obre un nou local a Balaguer

 Sense fer molt soroll 
i en molt poc temps, 
Buongiono Italia s’ha 
fet un forat dins l’àmplia 
oferta gastronòmica que 
trobem a Balaguer, des-
marcant-se dels demés 
per la seva cuina i ingre-
dients totalment italians.
 Prova d’això és la 
gran acceptació que ha 
tingut la seva famosa 
pizza del “bel paese”, un 
autèntic plaer pels pa-
ladars més exigents en 
quant a pizzes italianes.

El bon gust per l’autèntica
cuina i ingredients italians

 D e s p r é s  d e l  b o n 
acolliment que han tingut 
al local del Molí de Comte, 
M a u r o  i  S e b a s t i a n o , 
acompanyats del seu gran 
amic Marco, ara donen 
vida a la pizza italiana en 
el nou local situat al mig 
del Passeig de l’Estació, en 
el número 39, a on podreu 
degustar l’autèntica pizza 
napolitana.
 Marco, que és membre 
de la família gastronòmica 
de Mauro i Sebastiano, 
porta més de 25 anys 
acompanyant-los, respectant 
i valoritzant el seu antic art 
de la pizza italiana.
 Novament s’ajunten 
aquest tres professionals 
per continuar oferint els seus 
coneixements de l’autèntica 
cuina italiana.

Al mig del Passeig de l’Estació de Balaguer, ha obert 
una nova pizzeria Buongiorno Italia, on es pot
degustar l’autèntica pizza napolitana

Pizzes per emportar al 
telèfon 873 490 463
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
CONSTRUCCIONS 
RAMON. Treballs de 
paleta, reformes, inte-
riors, teulades, gran-
ges, vivendes... Econò-
mic. Raó: 690921832.
-----------------------------------
SE OFRECE chica jo-
ven de Balaguer para 
hacer trabajos de ca-
marera, cuidar perso-
nas mayores y niños. 
Con carnet y coche. 
Total disponibilidad. 
Con garantias y bue-
nas referncias. Razón: 
631331593.
-----------------------------------
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.
-----------------------------------
SE BUSCA carpinte-
ro con experiencia. 
Razón: 973450051 (lla-
mar mañanas de 9 a 
13.30 h).
------------------------------------

ES BUSCA assessor 
fiscal i comptable, 
amb experiència. In-
corporació immediata 
a una gestoria de Ba-
laguer. Per treballar 
en jornada comple-
ta. Interessats enviar 
Currículum Vitae al 
correu: gestoriabala-
guer@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.
------------------------------------
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
------------------------------------

ES PRECISA perso-
nal amb experiència 
per treballar en res-
taurant, com ajudant 
de cuina i cambrers. 
Interessats enviar 
Currículum Vitae a: 
biadeespinal@hot-
mail.com o bé trucar 
al 619262416.
------------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
SE VENDE piso en el 
Ferial, c/ Riu Farfa-
nya, 10. Totalmente 
reformado, 3 hab., 1 
baño, galeria y terraza. 
Razón: 620140318.
------------------------------------
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.
------------------------------------
ES LLOGA local o bo-
tiga de 80 m2 (aprox.),  
apunt per qualsevol 
negoci, al c/ Sant Crist, 
cantoner, amb grans 
vidrieres. Aigua i llum 
donats d’alta. Preu: 300 
€/mes. Raó: 973446813 
(trucar de la una a les 
tres del migdia).

VARIS
------------------------------------
ES VEN motoaixada 
per 225 euros. Semi-
nova. Raó: 649191448.
------------------------------------

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 c lassi f i -
cats, adreçar-vos al 
c/ Sant Lluís, 36-38 
entresol o bé trucant 
al 973448273.
------------------------------------
------------------------------------

ES PRECISA
personal amb experiència

per treballar en
RESTAURANT

com ajudant de cuina i
cambrers.

Interessats enviar C.V. a:
biadeespinal@hotmail.com

o bé al tel. 619 262416
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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 21 de gener a les 8 de la tarda del 28 de gener SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de gener a les 8 de la tarda del 4 de febrer MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 4 de febrer a les 8 de la tarda de l’11 de febrer ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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