
1<<



2 >> P U B L I C I T A T



3<<E D I T O R I A L

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell·Tel. 973448273
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Anfigraf Dipòsit legal: 
LL-81-1987 Tirada: 6.200 exemplars. 
Distribució: Gratuïta a les pobla-
cions d’Àger, Algerri, Balaguer, 
Bellcaire d’Urgell, Butsènit de 
M., Camarasa, Castelló, Cubells, 
Fontdepou, Gerb, La Ràpita, La 
Sentiu,  Les Avellanes, Menàrguens, 
Montgai, Os de Balaguer, Sant Llo-
renç, Tartareu, Térmens, Vallfogona 
de B. i Vilanova de la Sal.
Director: Pedro Pérez.
Direcció Comercial i
Administració: Sisco Alarcón. 
Equip de Redacció: Joan Bové, 
Montse Cercós, Sisco Alarcón, 
Pedro Pérez.
Col·laboradors habituals: Josep 
M. Simón, CGA, Miquel Trilla, Núria 
Arbós i Eva Font.
GROC és una publicació plural i 
independent. Els articles d’opinió 
són exclusius dels seus autors que 
GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió 
de la nostra societat, ens compro-
metem a acceptar les rèpliques que 
els lectors estimin oportunes sempre 
que es guardi el degut respecte que 
mereixen persones i institucions. 
TOTS el articles d’opinió hauran 
d’estar signats, amb nom i cognoms, 
i aniran acompanyats amb una còpia 
del DNI del responsable de l’article i 
un telèfon de contacte.

Amb el suport de

Sumari
--------------------------------------------------------------------------------

PORTADA
El CF Balaguer campió 
d’hivern

>>BALAGUER
Gran mercat de les rebaixes a 
la part alta del Passeig

Les escoles de Balaguer
celebren el dia de la Pau
----------------------------------------------
>>COMARCA
Ja es poden demanar els ajuts 
del programa Leader fins el 
21 març

Montgai organitza tallers de 
sabó artesà durant març i abril
----------------------------------------------
>>CULTURA
El Teatre acull la representació 
de l’obra «Els veïns de dalt»

El Museu va fer una visita a la 
Jueria de Balaguer
---------------------------------------------
>>ESPORTS
El Balaguer continua líder a 5 
punts del segon classificat

Presentació de tots els equips 
del Club Futbol Sala Balaguer
----------------------------------------------
>>OCI
El c/ d’Avall i el c/ Major fan el 
mercat de la Ganga

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

 La cultura popular coincideix en què l’origen dels 
ranxos populars, massius i gratuïts, com el de Ponts, és la 
sopa dels pobres, un àpat amb tall, que rebien els pobres 
a les portes de convents i mansions abans de Quaresma. 
 Tot i que se sap que la tradició ve de més lluny, la 
primera referència escrita sobre el Ranxo de Ponts surt en 
una acta municipal de l’any 1875. Sense constància ferma, 
però amb l’aval de la tradició oral, sembla que l’inici de 
la seva festa va ser idea d’un pontsicà pobre, que quan 
aconseguí canviar el seu estatus i arreplegar una fortuna 
va organitzar un àpat que, amb l’aportació popular, oferís 
un plat calent als pobres de la vila.
 Les festes del Ranxo es desenvolupen al voltant del 
plat del mateix nom, una escudella típica de Ponts, però 
també de pobles propers com Vilanova de l’Aguda o com 
el de Gualter, al municipi de la Baronia de Rialb, on es ve 
celebrant des de 1958 de manera ininterrompuda un gran 
dinar de germanor.  Això no obstant, les receptes de cada 
poble tenen, segurament, alguna variant en ingredients i 
en la manera de cuinar.
 A Ponts la recepta es ve seguint de la mateixa manera 
des dels seus inicis i els seus principals protagonistes 
són: carn de porc, de vedella i xai, i també cols, trumfos, 
cigrons, fesols, fideus, arròs, pollastre, gallina, botifarra i 
garrons de pernil que conformen una exquisida escudella 
de pagès.
 Com cada any, el passat dimarts, milers de visitants 
i veïns de la comarca del mig Segre van participar de la 
Festa amb el repartiment de més de deu mil racions de la 
popular menja.

La Festa del Ranxo

 Amb el nou govern mu-
nicipal es donava per fet 
que hi hauria força canvis. 
Possiblement n’hi ha ha-
gut; tanmateix, en allò que 
esmento a  continuació, 
no. De nou, Balaguer ce-
lebrarà la festa de  Carnes-
toltes o de Carnaval, com 

en  la passada legislatura, 
ben entrada la Quaresma. 
Fonts ben informades as-
seguren que es fa  per mo-
tius econòmics. D’aquesta 
manera, la celebració  no 
costa  tants diners com si 
es dugués a terme en la 
data que marca el calenda-
ri litúrgic. ¿Voleu dir que a 
finals d’un exercici aques-
ta diferència de diners pot 
fer trontollar un pressupost 
municipal? ¿Si així fos, ciu-

tats properes com Lleida, 
Tàrrega, Mollerussa... o 
municipis més petits, com 
Agramunt o Artesa de Se-
gre,  no ho tindrien, també,  
en compte? ¿Malgrat que 
ningú, per aquest motiu, 
avui, no serà acusat d’he-
retgia, no sembla més  res-
pectuós celebrar-ho quan 
toca? I de passada, potser, 
contribuiríem a atenuar o 
esborrar aquella imatge de 
Si vas a Balaguer... 
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 Ja a la nit, a les 23.30 
h  es durà a terme l’inici 
del  gran Ball de Car-
nestoltes i concurs de 
disfresses, amb el grup 
de versions La Gira-Sol 
i acabarà de matinada 
amb el DJ Moncho (Re-
sident de Disco Pacha 
de la Pineda).
 Durant el ball  es 
lliuraran els premis en 
les modalitats de grup i 
individual o parella. 
 Enguany s’augmenta 
la subvenció tant de 
comparses  com de 
carrosses per tal de 
fer la rua més gran i 
participativa en tots els 
àmbits.
 L e s  c a r r o s s e s 
inscrites rebran una 
subvenció de 100 €, i 
també se subvencionaran 
les comparses amb més 

El Molí de l’Esquerrà acollirà 
el gran ball de Carnestoltes i 
el concurs de disfresses

Carnestoltes

El grup de versions 
La Gira-Sol i el DJ 
Moncho seran els
responsables
d’amenitzar la festa

de 12 persones, amb 40 
€. 
 Des de l’organització, 
s’ha recordat un any 
més que està totalment 
p r o h i b i t  u t i l i t z a r 
petards durant la rua 
i  l ’espectacle de la 
plaça, pel perill que 
representa. Per aquest 
motiu es recomana tirar 
serpentines, confetis 
i altres materials no 
perillosos. 
 En cas de pluja, 
l’actuació es farà al Molí 
de l’Esquerrà.  

El Rei Carnestoltes arriba a Balaguer 
aquest proper dissabte 13 de febrer

 Tot és a punt per una 
nova edició de la festa de 
Carnestoltes a la capital de 
la Noguera aquest dissabte 
13 de febrer. 
 A partir de dos quarts 
de cinc, tindrà lloc la Gran 
Rua de la Disbauxa, amb 
la concentració de totes 
les carrosses, comparses i 
disfresses davant l’estació 
de trens, al carrer Noguera 
Pallaresa. 
 A les 17 h es donarà inici 
de la gran rua, fins a la plaça 
del Mercadal, acompanyats 
del  grup balaguerí  de 
p e r c u s s i ó  B a n d e l p a l . 
Enguany, hi haurà un ordre 
a la rua: l’encapçalarà 

el  grup de percussió, 
les comparses, després 
les carrosses escolars, 
seguiran les carrosses de 
grups alternatius i tancarà 
la rua la carrossa del rei 
Carnestoltes.
 Ja a les 18 h  es durà 
a terme la recepció del rei 
Carnestoltes i el seu seguici 
a la plaça del Mercadal.
  A continuació, la gresca 

Carnestoltes

Carnestoltes

la Rua de la disbauxa 
sortirà des de l’Estació 
de trens a partir de les 5 
de la tarda i anirà cap a 
la Plaça del Mercadal

la posarà el Grup d’animació 
Campi qui pugui i la seva 
Disco Pinky, una disco 
mòbil per fer ballar tant 
grans com petits. 
 E n g u a n y ,  e l  r e i 
Carnestoltes ha estat més 
esplèndid i per tal d’intentar 
fer més gran la seva rua ha 
ampliat els premis. A les 
carrosses, dues modalitats: 
a les Escolars o esplais un 1r 
premi de 200 €; un 2n premi 
de 100 € i un 3r premi  de 
50 €. Els grups alternatius 
tindran els mateixos premis.
 A partir de les 19,15 h 
tindrà lloc un espectacle de 
batucada a càrrec del grup 
de percussió Bandelpal 
a la plaça del Mercadal 
per tal d’acomiadar els 
participants de la rua, i a 
continuació, un espectacle 
pirotècnic que es farà des 
de la muralla a càrrec del 
grup de diables Bèsties 
Feréstegues.
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 L’ A s s o c i a c i ó  d e 
Comerciants Balaguer 
2021 va celebrar el passat 
divendres la XXI edició del 
Mercat de les Rebaixes al 
Passeig de l’Estació.
 A q u e s t  m e r c a t 
compta cada any amb 
una molt bona acollida 
entre tots els clients tot 
i que potser no hi ha 
tanta afluència com en el 
mercat  de l’estiu, segons 
va explicar Francina 
Puigpelat, membre de la 
junta de l’Associació.
 En aquesta edició, les 
parades es van instal·lar 
a la part de dalt del 
Passeig de l’Estació, en 
el tram comprès entre la 
Plaça de la Sardana i el 
carrer Girona. Francina 
Puigpelat va valorar 
aquest fet de forma 

L’Associació de comerciants 
2021 valora positivament el 
Mercat de les Rebaixes

Mercat de les Rebaixes

Es va celebrar el 
passat divendres al 
passeig de l’Estació 
amb una vintena de 
parades

positiva, fent referència 
a que és una zona on al 
matí hi toca més el sol, la 
qual cosa va fer que fos 
més agradable la visita al 
mercat.
 Un cop més,  els 
comerços van sortir al 
carrer per oferir un ampli 
ventall de productes, des 
de roba infantil, juvenil, 
confecció home-dona, 
llenceria, roba per a la llar, 
sabates, complements i 
objectes de regal, entre 
altres.

L’Ajuntament demana al Parlament de 
Catalunya que acabi l’escola Mont-Roig

Escola Mont-roig

Els comerciants del c/ Sanahuja entreguen 
els premis de la campanya de Nadal

El Ple municipal va aprovar una moció que havia 
presentat l’AMPA del centre educatiu de Balaguer

Una de les guanyadores

 El passat 15 de gener, els 
comerciants del c/ Sanahuja, 
van fer el sorteig dels premis 
de la Campanya de Nadal, al 
Pub Tirgys. En la campanya 
d’enguany, totes les compres 
que es feien als establiments 
associats, s’omplien unes 
butlletes per participar en 
un sorteig de dos premis 
valorats en 540 euros cada 
un, per realitzar compres ens 
aquests comerços. Les dos 
guanyadores van ser Àngels 
Lloret de Balaguer i Laura 
Huete de Fontllonga.

 El Ple de l’Ajuntament de 
Balaguer va aprovar la moció 
presentada per l’AMPA 
de l’Escola Mont-roig i 
instar, d’aquesta manera 
al Parlament de Catalunya 
a què doti una partida per 
la redacció del projecte de 
construcció de l’escola  i per 
a l’adjudicació i inici de les 
obres als pressupostos de 
l’any 2016, i al Departament 
d’Ensenyament per a que 
proveeixi les dotacions  
necessàries el 2017 per a 
la construcció d’aquesta 
escola per tal de dotar a la 
comunitat educativa d’un 
equipament adequat per a 
impartir l’ensenyament.
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 L’Escola Vedruna 
Balaguer va commemorar 
el passat dia 29 de gener 
el Dia Escolar de la No-
violència i la Pau.
 Aquest any es va 
preparar un  muntatge 
anomenat  “Bateguem 
pels  re fugiats”  per 
recordar la  multitud 
d e  p e r s o n e s ,  l a 
majoria sirianes, que, 
des de l’estiu passat,  
començaren un camí 
de fugida sense saber si 
podrien sobreviure. 
 Un cop reunits al pati 
gran de l’escola els i les 
alumnes dels diferents 
nivells, des de la Llar 

d’Infants a Batxillerat, 
formaren un gran cor.
 A q u e s t  c o r  
simbolitzava un batec 
per a ells, per a tots els 
que han perdut la vida a 
causa de la guerra,  per 
als qui l’han perduda  en 
la seva fugida i també 
per aquells qui, com 
a refugiats, viuen en 
condicions lamentables. 
 Per cloure l’acte es 
va llegir el manifest i 
es va cantar la cançó 
“Somniem tots junts”.
 L a  c o m u n i t a t 
e d u c a t i v a  Ve d r u n a 
Balaguer dóna molta 
importància a la educació  
en valors. 
 És per aquest motiu 
que, a més de tot allò 
que es duu a terme en 
el dia a dia de cara a la 
formació integral dels 
seus alumnes, actes, com 
el DENIP, tenen una gran 
importància.

Bateguem pels refugiats, 
muntatge de Vedruna pel Dia 
de la pau i la no violència

Dia de la Pau a l’escola Vedruna

Al muntatge del
passat dia 29 de
gener i van participar 
alumnes des de P3 
fins a Batxillerat

Dia Escolar de la pau i la no violència a 
l’escola Mont-roig amb diferents actes

Escola Mont-roig

 Com ja comença a ser 
tradició, l’escola Mont-roig 
celebra el dia escolar de la 
Pau i la no-violència. Durant 
la setmana els nens i nenes 
es van organitzar en grups 
(de P3 a 6è de primària) per 
tal d’elaborar coloms de 
la Pau, corones, dibuixos, 
magdalenes, galetes...
 El divendres 29 al matí,  
els infants es van poder 
apropar a les diferents 
residències, llars i escoles 
de la ciutat per tal de dur 
els presents elaborats.
 Per la tarda i al pati 
de l’escola, els infants de 
cinquè van llegir els seus 
desitjos de pau, solidaritat 
i igualtat. Tot l’alumnat de 
l’escola els van acompanyar 
organitzant-se  per cursos i 
formant un gran símbol de 
la Pau.

Els escolars es van atansar a les diferents
residències, llars i escoles de la ciutat per tal de dur 
els presents elaborats

El centre Obert La Noguera participa de 
diferents activitats pel Dia de la Pau

 Durant la setmana del 
25 al 29 de gener, els in-
fants del Centre Obert La 
Noguera van participar en 
diferents activitats per cele-
brar el Dia Internacional de 
la No-violència i la Pau, que 
és el 30 de gener en comme-
moració de l’aniversari de la 
mort de Mahatma Gandhi.
 El  Centre Obert  La 
Noguera ubicat al barri 
del Firal de la capital de 
la Noguera va participar 
d’activitats com participar 
en jocs en equip, verbalitzar 

desitjos de pau, i compartir 
la xerrada «Participes a 
construir un món feliç?» 
amb la tècnica del SIAD 
Va n e s s a  G e s a ,  e n t r e 
altres, van ser les eines 
per sensibilitzar els infants 
que la pau és molt més 
que l’absència de guerres 

Centre Obert La Noguera

La tècnica del SIAD 
Vanessa Gesa va oferir 
la xerrada “Participes a 
construir un món feliç?” 
al mateix centre

i baralles, i que resoldre 
els conflictes es pot fer de 
manera pacífica i dialogant, 
expressant les opinions de 
forma tranquil·la, clara i 
ordenada. Una festa molt 
important per recordar als 
infants la importància de la 
paraula Pau.
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L’escola Àngel Guimerà fa el símbol  de 
la pau amb còdols pel Dia de la Pau

 El divendres, dia 29 
de gener, l’escola Gaspar 
de Portolà va celebrar el 
Dia Internacional de la 
Pau i la No Violència. 
 Al pati de l’escola , els 
alumnes de l’escola de la 
capital de la Noguera, 
van fer una figura amb 
el símbol de la pau i van 

llegir un ampli ventall de 
missatges i desitjos per 
la pau.
 Posteriorment van 
cantar una cançó i, com 
a cloenda de l’acte, es 
va fer un enlairament 
de coloms com a símbol 
d’aquest desig de pau a 
tot el món.

Enlairament de coloms per 
part dels alumnes de Gaspar

Gaspar de Portolà

Escola Àngel Guimerà

 El passat divendres dia 
29 de gener a l’Escola Àngel 
Guimerà es van fer diverses 
activitats relacionades amb 
el dia de la Pau i la no vio-
lència. 
 Els actes es van iniciar 
al matí quan els alumnes 
de l’Escola Mont-roig van 
fer una visita als nens i 
nenes d’educació infantil de 
l’escola. Després de cantar 
algunes cançons plegats 
es van oferir uns presents 
que s’havien preparat per 
aquest acte.
 A tarda,  al  gimnàs 
de l’escola, es va dur a 
terme l’acte central. Els 
alumnes de sisè van llegir 
un manifest i  després 
alumne per alumne van 
anar formant el símbol de 
pau amb uns còdols pintats 
per ells mateixos.

Al matí van rebre la visita dels alumnes de l’escola 
Mont-roig i van cantar algunes cançons tots plegats 
i van oferir-se uns presents mútuament
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Representants de l’ACA visiten la
depuradora de Menàrguens-Térmens

Depuradora Menàrguens - Térmens

 La passada setmana, re-
presentants dels ajuntaments 
de Menàrguens i Térmens i 
representants de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) van 
fer una visita a la Depuradora 
d’aigües residuals que com-
parteixen els dos municipis.
 Aquesta planta tot i que 
porta anys construïda no va 
entrar en funcionament fins 
fa poc més d’un mes. L’ACA 
i l’empresa concessionària 
van mostrar la planta i van 
explicar el seu funcionament 
als membres dels dos ajunta-
ments.
 Fins ara, les aigües resi-
duals anaven directament al 
riu Segre, a partir d’ara l’aigua 
que arriba de la planta al riu 
es totalment neta, així doncs 
contribuirà a la millora me-
diambiental de la conca del 
Segre.

Tot i que aquesta depuradora d’aigües residuals fa 
anys que estava construïda no es va posar en 
funcionament fins fa poques setmanes

Ponts va repartir milers de racions del 
popular Ranxo, el dimarts de Carnaval

 Com és tradicional cada 
dimarts de Carnestoltes, 
es van repartir milers de 
racions del popular Ranxo 
de Ponts.
 Enguany s’han preparat 
10.000 racions, les mateixes 
que l’any passat, quan es 
va augmentar de 8.000 a 

10.000 perquè segons la 
cuinera en cap del Ranxo 
de Ponts, Rosa Boix, deia 
que no n’hi havia prou, 
donat la gran quantitat de 
gent que venia a l’acte. La 
celebració aplega cada 
any milers de persones 
vingudes d’arreu a l’avin-

Vora deu mil racions de 
Ranxo van ser repartits 
entre els veïns del Mig 
Segre i els molts
visitants de la Festa

guda Valldans de Ponts 
amb olles i recipients de 
tota mena per endur-se’n 
una bona ració a casa. El 
Ranxo es cuina principal-
ment amb carns diverses, 
verdures, llegums i brou. 
Una seixantena de cassoles 
i uns trenta cuiners l’elabo-
ren des de les cinc del matí 
fins a les dues del migdia, 
quan es reparteix.
 La festa del Ranxo és 
una tradició centenària 
que se celebra cada any, el 
dimarts de Carnestoltes.

 Des del 29 de gener 
fins al 21 de març es 
poden presentar les 
sol·licituds dels ajuts 
Leader. L’entitat que els 
gestiona a la comarca 
de la Noguera i  als 
municipis d’Alfarràs, 
A l g u a i r e ,  A l m e n a r, 
Corbins, la Portella i 
Vilanova de la Barca del 
Segrià és el Consorci 
GAL Noguera – Segrià 
Nord, que està ubicat 
al Consell Comarcal de 
la Noguera a Balaguer. 
 P o d e n  s e r - n e 
beneficiaris persones 
físiques i jurídiques 
( m i c r o e m p r e s e s , 
pimes, cooperatives, 
a s s o c i a c i o n s  o 

fundacions, excepte les 
empreses de producció 
agroalimentària) que 
facin inversions per crear, 
ampliar o millorar la seva 
empresa i també entitats 
públiques. 
 El pressupost que en 
aquesta convocatòria 
correspon al territori 
N o g u e r a  –  S e g r i à 
Nord  és de 642.269,84 
euros,  cofinançat el 
57% pel Departament 
d ’ A g r i c u l t u r a , 
Ramader ia ,  Pesca i 
Alimentació i el 43% pel 
Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural 
(FEADER).
 Per  p resentar  la 
sol·licitud cal contactar 
amb el Consorci GAL 
Noguera-Segrià Nord, 
ubicat a la seu del Consell 
Comarcal de la Noguera a 
Balaguer (tel. 973 448 933, 
ext. 3. Tota la informació 
sobre la convocatòria 
està publicada a www.
ccnoguera.cat/leader.

Ja es poden demanar les
ajudes del programa Leader 
fins el proper 21 de març

Consell Comarcal de la Noguera

Els interessats poden 
demanar informació a 
les oficines de la seu 
del Consell Comarcal 
de la Noguera

Ranxo
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L’Aplec del Sant Cap inicia els actes del 
850 aniversari del Monestir de les Avellanes
 El passat 3 de febrer 
es va celebrar l’Aplec de 
l’Ermita del Sant Cap a 
Vilanova de la Sal. Enguany, 
l’aplec pren un simbolisme 
especial, ja que dóna el 
tret de sortida als actes 
de commemoració del 850 

Ermita del Sant Cap

aniversari de la fundació del 
Monestir de les Avellanes.  
 L’ermita del Sant Cap, 
és el lloc on l’any 1166 es 
funda aquest monestir, sota 
la protecció dels comtes 
d’Urgell. El Sant Cap és 
el nom popular amb que 

es coneix Joan d’Organyà, 
primer prior del monestir. 
Aquest religiós morí en 
el lloc de l’actual ermita 
i des de llavors la gent 
de Vilanova de la Sal i 
de l’entorn li han tingut 
devoció. És tradició que 
cada 3 de febrer, pujar a 
peu fins a l’ermita i allí 
hi facin una celebració 
rel igiosa que f inal itza 
amb el Goig del Sant Cap. 
Aquest any el programa 
d’activitats comptava amb 
alguns actes especials, 
com ara el cant del goig 
del Sant Cap acompanyat 
amb orgue, l’encesa d’un 
mosaic d’espelmes i el 
descobriment d’una placa 
c o m m e m o r a t i v a  q u e 
recordava la fundació del 
Monestir de les Avellanes, 
ara fa 850.

El C.E. les Peülles del Montsec
organitza una caminada popular

Participants a la sortida

 Una vintena de perso-
nes es van reunir el diu-
menge dia 31 de gener per 
a fer una caminada cultu-
ral per Santa Linya i el seu 
entorn.
 Es va sortir a les 9 del 
matí de la Plaça Major del 

poble de Santa Linya i es 
va visitar el Castell, la Cova 
Gran, el pou de gel i l’Es-
glésia de Sant Salvador. 
Amb aquestes sortides, es 
fomenta conèixer el muni-
cipi i les diverses rutes que 
en ell s’hi poden trobar.
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L’Escola Bonavista de Bellcaire celebra 
el dia de la Pau i de la no violència

 L’Escola Bonavista de 
Bellcaire d’Urgell aquest 
any van voler celebrar el 
dia de la pau i no violència 
realitzant diferents activats 
al llarg de la tota la jornada.
 Es van treballar les 
emocions:  els nens i nenes 
van omplir un colom gegant 
fent un collage amb trossos 
de revista amb diferents 
expressions de cara: alegria, 
tristor, dolor, satisfacció,  

por... També van visionar 
pel·lícules de  valors ben 
diferents,  des de l’amistat, 
la solidaritat, la diversitat, la 
justícia... a tots els nivells. 
 A la tarda es va penjar 

Escola Bonavista

Tots els alumnes del 
centre educatiu van 
treballar les emocions 
amb diferents activitats 
durant el dia

L’Escola de Térmens celebra el Dia de la 
Pau amb una cantada en diferents idiomes

 El passat 29 de gener 
l’escola Alfred Potrony va 
celebrar el Dia Escolar de 
la No violència i la Pau.
 L’activitat consistia en 
una cantada de cançons 
que parlen de la Pau en 
diferents idiomes: italià, 
xinès, català, romanès, 
anglès, estonès. Cada any 
aprenen una nova cançó 
i recorden les dels cursos 
anteriors.  Els idiomes 
escollits tenen en compte 
les diferents nacionalitats 
dels alumnes nouvinguts.
 Han completat aquesta 
activitat amb una altra 
anomenada «El Cafè de 
l’Artista».Escola Alfred Potrony

Cada any van afegint una nova cançó amb diferents 
idiomes en funció dels alumnes nouvinguts

el colom al pati i cada grup-
classe va explicar en forma 
de poema, conte, frases o 
representació l’emoció que 
van treballar per aquesta 
diada.

 El dia 29 de gener 
es va constituir la Taula 
d ’ E n t i t a t s  d e  S a n t 
Llorenç de Montgai, 
amb la  qual  ja  són 
quatre a la comarca 
de la Noguera amb les 
d’Albesa, Balaguer i 
Térmens.
 Les Taules d’Entitats 
són un espai de trobada 
i de participació de les 
entitats del municipi 
per treballar de manera 
conjunta i coordinada. 
Són una iniciativa de 
l’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, a través del 
Pla de Desenvolupament 
Comunitari (PDC), amb 
l’objectiu que tots els 

Ja està constituïda la taula 
d’entitats de la població de 
Sant Llorenç de Montgai

Taula a Sant Llorenç

La comarca de la
Noguera ja en té
quatre juntament amb 
Térmens, Albesa i 
Balaguer

pobles de la comarca 
puguin const i tuir  la 
seva per enfortir el teixit 
associatiu i comunitari 
del municipi i alhora de 
la Noguera.
 Les associacions i 
entitats que formen part 
d’aquesta nova taula són 
l’Associació de Joves de 
Sant Llorenç de Montgai, 
Lo Carrau Associació 
per la Infància a Sant 
Llorenç, Associació de 
Caçadors de Sant Llorenç 
de Montgai, Associació 
Ve r g e  d e l  C a s t e l l , 
Ajuntament de Sant 
Llorenç i Ajuntament 
de Camarasa,  i  amb 
l a  p r e v i s i ó  q u e  s e 
n’incorpori alguna més.
 D e s  d e l  C o n s e l l 
Comarcal de la Noguera, 
es dóna informació sobre 
aquesta actuació del Pla 
de Desenvolupament 
Comunitari o sobre el 
Pla mateix, adreçant 
a totes les poblacions 
interessades.
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 Balaguer va reviure el 
31 de gener el seu passat 
jueu amb una vista 
guiada per la jueria del 
municipi de la Noguera.
El centenar de persones 
q u e  v a n  a s s i s t i r  a 
l’activitat dirigida pel 
Museu comarcal de la 
Noguera i l’Ajuntament 
d e  B a l a g u e r,  v a n 
passejar pels carrers del 
Barri Nou, Sant Josep 
o Teixidor entre d’altres 
tot escoltant una part del 
passat històric menys 
conegut pels ciutadans.
 La visi ta guiada, 
va ser el preludi de la 
presentació del llibre 
de  Manuel  Forcano 
“El Jueus catalans, la 
història que mai t’han 
explicat”.
 Des del consistori 

El Museu de la Noguera
explica el passat jueu de la 
ciutat de Balaguer

Visita a la Jueria de Balaguer

També es va presentar 
el llibre “Els jueus
catalans. La història 
que mai t’han
explicat” de Forcano

balaguerí valoren molt 
positivament la jornada 
cultural realitzada que 
va servir per posar en 
valor el passat jueu de 
la capital de la Noguera.
 D e s  d e l  m u s e u 
comarcal de la Noguera 
i  l ’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer han confirmat 
t a m b é ,  q u e  t e n e n 
intenció de senyalitzar la 
part jueva de la ciutat així 
com ampliar el discurs 
del museu comarcal de 
La Noguera. 

Alumnes de l’escola La Noguera visiten 
l’exposició itinerant del Museu del Gas

Exposició itinerant “Energy Truck”

“Els veïns de dalt” de Cesc Gay arriba 
aquest diumenge al Teatre Municipal

Durant els dies 3 i 8 de gener, la Fundació Gas
Natural Fenosa ha estat a Balaguer

L’obra “Els veïns de dalt” aquest diumenge al Teatre

 La comèdia “Els veïns de 
dalt” arriba aquest diumen-
ge 14 al Teatre Municipal, 
dins del cicle d’hivern.   
Amb aquesta obra, Cesc Gay 
debuta com autor i director 
de teatre, fent una comèdia 
àcida sobre la parella, l’amor 
i el sexe, amb Pere Arquillué, 
Àgata Roca, Jordi Rico i Car-
me Pla com a protagonistes. 
 Cesc Gay acaba de gua-
nyar el Gaudí i el Goya al 
millor director amb la seva 
última pel·lícula “Truman”.

 L’alumnat de 6è de 
l’escola La Noguera ha 
visitat l’exposició itinerant 
Energy truck, que traduït 
vol dir literalment camió 
d’energia, ubicada durant 
uns dies a Balaguer. Dins 
d’un camió, en un espai de 
70 m2, s’acull una mostra 
creada pel  Museu del 
Gas, de la Fundació Gas 
Natural Fenosa, on es pot 
contemplar una exposició 
esquemàtica del que podem 
trobar en el Museu del 
Gas, que està explicada 
per un monitor i educador 
que viatja amb Energy truck 
i imparteix cada sessió 
formativa.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 A les acaballes de 
l’any, al voltant d’una tau-
la del petit bar Katowi-
ce, a la ciutat argentina 
d’Ushuaia, s’hi troben 
diferents personatges 
arribats d’arreu del món. 
L’escriptor, convertit en 
viatger, relata els esde-
veniments que succeei-
xen als diversos exiliats 
ancorats a la fi del món. 
Un parisenc que fuig de 
la seva acomodada famí-
lia, un anglès que s’allu-
nya d’un horror familiar, 
un jove mexicà estudiant 
de química, un xilè cir-
cumspecte i silenciós, el 
propi escriptor, que sem-
bla immers en una cerca 
amb motius poc clars i, 
finalment, una polone-
sa la propietària del bar. 
Cadascun desgranarà la 
seva pròpia història, però 
dos seran els temes recur-
rents: la cerca de la identi-
tat i el mite de la frontera.
 L’autor introdueix ele-
ments que pertanyen tant 
a la literatura de viatges 
com a l’assaig, però tam-
bé hi trobem retalls propis 
de la sèrie negra i la bio-
grafia. La ficció portada al 
límit, quan els personat-
ges es lliuren a la recerca 
d’ells mateixos a través de 
les seves històries inven-
tades o reals.

Puta pasta
Autor: Emili Bayo
Gènere: Novel·la intriga

 El Marc està escurat, 
la seva empresa de ser-
veis lingüístics està en 
fallida tècnica, l’exdona 
encara el burxa... De ma-
nera que, quan la bella 
i perillosa Verònica, la 
seva amiga Vero de tota 
la vida, li proposa de ro-
bar a casa del diputat 
Bernal, hi accedeix. Serà 
fàcil, li diu. I, al capda-
vall, ja no li queda res 
per perdre. Però s’equi-
voca. S’equivoca, i molt. 
L’escriptor lleidatà Emili 
Bayo ha guanyat la VI 
edició dels premis Crim 
de Tinta per aquesta 
obra, una novel·la que 
s’ambienta entre Barce-
lona i Lleida i focalitza la 
crítica a la societat de la 
corrupció, la crisi i la im-
punitat. L’autor fusiona 
amb originalitat els ele-
ments més reconeguts 
del gènere, els diàlegs 
espurnejants i els girs 
inesperats en una trama 
que s’entortolliga cada 
cop més.
 Text entretingut i dis-
tret, amb un punt d’ironia 
i humor àcid, fent passar 
una bona estona al lec-
tor, descrivint sense em-
buts el rerafons brut de 
la nostra societat, manca 
d’escrúpols, enganys i el 
joc d’aparences.
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Gegants de gel
Autor: Joan Benesiu
Gènere: Novel·la

 El protagonista del 
conte és un ós que té mol-
ta gana i que veu un pas-
tís que treu el nas per la 
finestra. Una finestra que 
està molt amunt i ell és 
tan avall, aleshores arriba 
el porc i salta sobre l’ós, 
però el pastís segueix es-
tant massa amunt… ales-
hores arriba el gos! Sabeu 
qui vindrà després? Un 
conte acumulatiu, és a dir 
d’aquests que els perso-
natges es van afegint un 
rere l’altre a l’acció amb 
un final sorpresa. Un con-
te innocent i divertit sobre 
uns animals llaminers i 
una mica lladregots.
 Un llibre molt recoma-
nable pels més petits de 
la casa, amb uns dibuixos 
clars, amb pocs elements 
que facilita la narració 
pels més menuts, d’un 
grup d’animals que vo-
len fer una cosa mal feta, 
com robar un pastís, però 
amb una acció generosa 
al final, com serà repar-
tir-se el botí entre tots els 
participants i amb un mis-
satge clar, que amb ajuda 
és poden aconseguir les 
coses que un sol no pot 
aconseguir. Un encert per 
repetir i conèixer bé els 
animals, els seus sons i 
sobretot el companyeris-
me entre ells.

El pastís és tan amunt
Autor: Vincent Mathy
Gènere: Infantil (+3)

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

Indesinenter
Només d’allò tangible

Escriu de moltes coses
i poc de les persones.
Ni dels homes, ni les dones,
ni del pes de certes hores
que s’enfarfeguen al cos,
de vegades perquè és moda,
de vegades perquè escriure,
implica sovint un jo.
Tampoc de transcendències,
li ve d’escriure mai, 
ni del gran plaer que tenen
les netedats per costum,
ni dels llims ni d’indulgències, 
ni tampoc mai de la llum.
Només de coses escriu,
lluny de cap imaginari,
perquè diu que això és volar
i no vol creure en cap cosa
que no la pugui tocar.
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La Biblioteca Margarida de Montferrat 
adherida al projecte Biblioteques amb DO

 Enguany, la Biblioteca 
Margarida de Montferrat 
de Balaguer s’adhereix al 
Projecte Biblioteques amb 
DO, una iniciativa del Servei 
de Biblioteques del Depar-
tament de Cultura. Aquest 
projecte que uneix la cultura 
del vi amb la cultura pròpia-
ment dita, dinamitzant l’espai 
bibliotecari amb activitats i 
propostes culturals variades 
que prenen el vi com a mani-
festació autòctona.
 Per aquest motiu i amb 
la  col·laboració del celler 
Costers del Sió, la Biblioteca 
ha programat tota una sèrie 
d’activitats on la cultura i el 
vi són els principals protago-
nistes.
 La primera activitat ha 
tingut lloc el dimecres 10 amb 
el concert Corrandes amb 
DO: in vino veritas, a càrrec 

Biblioteca Margarida de Montferrat

Els actes han començat aquest dimecres 10 de
febrer i continuaran el proper dijous 18 de febrer 
amb un recital de poesia contemporània

de la Companyia Corrandes 
són Corrandes.
 La propera activitat serà 
el dijous 18 de febrer a les 20 h 
del vespre. En aquesta ocasió 
es podrà escoltar un recital 
de poesia a càrrec d’Eduard 
Batlle i Sílvia Rufach, sota el 
títol 21xXXI: poetes lleidatans 
contemporanis es farà un 
recorregut a través de l’obra 
dels poetes del ponent català. 
Amb una cata d’olis a càrrec 
del Molí de Gabriel Alsina i 
una de vins pels Costers del 
Sió.

Biblioteca Margarida de Montferrat

 El diumenge 21, es farà 
una visita guiada a les 12 h 
del mati, per les bodegues al 
Costers del Sió.
 Dijous 25 a les 20 h del 
vespre, un concert a càrrec 
de Carme Canela, Xavier 
Monge, Ignasi González i 
Roger Gutiérrez sota el títol 
de “Cançons a Mahalta”, amb 
degustació d’una tapa de Cal 
Xirricló marinada amb vins  
Costers del Sió.
 Les places són limitades 
i les inscripcions s’han de fer 
directament a la Biblioteca.
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Classificació
Primera Catalana

1. Balaguer ................. 40
2. Castelldefels  ...........35
3. Santboià ...................34
4. Vilanova ...................34
5. Igualada ...................34
6. Vilaseca ....................32
7. Suburense ...............32
8. Jesús i Maria ...........31
9. Vista Alegre .............30
10. Lleida ......................28
11. Rapitenca ...............27
12. Sant Ildefons .........25
13. Terrassa ..................25
14. Viladecans .............22
15. Amposta .................19
16. Reddis ....................15
17. Torredembarra ........7
18. Catllar  ......................5

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià F.  ............ 11
2. Yerai D.  .............. 3
3. Genis S.  ............. 3
4. Isaac S.  .............. 3
5. Sergi G.  ............. 3
7. M. del Águila ..... 2
8. M. Sánchez ........ 2
9. Pau S.  ................ 1
10. Ivan F. ............... 1
11. Jordi C.  ............ 1

El Balaguer es rea-
firma en el liderat de 
la Primera Catalana 
després de la impor-
tant victòria davant 
la Rapitenca per 0-2 
amb gols  d ’Adr ià 
Fernández que ja en 
suma onze aquesta 
temporada i de Jordi 
Clivillé que servia per 
tancar el partit quan 
faltaven pocs minuts 
per la finalització de 
l’encontre.
 Aquest diumen-
ge jugaran davant el 
Lleida B sense Adrià, 
Isaac i Pau, sancio-
nats.

Jordi Clivillé

Propers encontres

14/02/2016 --  16,30 h
Camp  Municipal

de Balaguer
Balaguer| Lleida B

-------------------------------------
21/02/2016  --  17 h

Camp Municipal 
Aiguadolç de Sitges

Suburense| Balaguer

El CF Balaguer obre diferències amb el 
segon classificat, el Castelldefels
FUTBOL>> Els
balaguerins, líders, han 
sumat 22 dels últims 24 
punts disputats i porten 
6 victòries consecutives

24/01/2016

BALAGUER 4
SANT ILDEFONS 1

 El Balaguer va firmar 
el passat diumenge 31 de 
gener a Sant Carles de la 
Ràpita el sisè triomf con-
secutiu, el setè dels vuit 
últims compromisos, des-
prés de desfer-se no sense 
dificultats de la Rapitenca 

i Jordi Clivillé. El conjunt 
de la Noguera, sense cap 
dubte en el seu millor mo-
ment de la temporada, ha 
recollit 22 dels 24 últims 
punts i està en una situació 
immillorable, mostrant-se 
jornada a jornada com un 
líder molt sòlid i el més ferm 
dels candidats al títol.
 El Balaguer té ara 40 
punts i el segueix a la taula 
el Castelldefels amb 35.
 La pròxima jornada, 
els homes de Jordi Cortés, 
rebran al Camp Municipal 
el Lleida B en el derbi de 
la terra Ferma de la segons 
volta i on el Balaguer inten-
tarà seguir sumant de tres 
en tres per consolidar-se i 
presentar una candidatura 
guanyadora i amb garanties 
per a l’ascens a Tercera Divi-

(0-2), amb la qual cosa es 
reafirma en el liderat del 
grup.
 Els homes de Jordi Cor-
tés van deixar els deures per 
a la segona meitat però van 
complir amb escreix gràcies 
als gols d’Adrià Fernández 

31/01/2016

RAPITENCA 0
BALAGUER 2

Adrià va inaugurar el marcador

Jordi Clivillé celebra el gol marcat a la Rapitenca

sió, just l’any del centenari 
de l’arribada del futbol a la 
capital de la Noguera.
 En el partit d’anada, els 
balaguerins van guanyar 
per 0-2 al filial lleidatà.
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 Després  del  seu 
brillant pas per la ETTU 
Cup, el Balaguer Villart 
Logístic va tornar el 
passat dissabte a la lliga, 
de la mateixa manera que 
l’havia deixat, guanyant 
amb autoritat fins i tot en 
camp rival, en aquest cas 
a Vic, per 1 a 4.
 En el primer partit 
Tingting Wang s’imposava 
amb comoditat a Claudia 
Caymel per 0 a 3 (6-11, 
2-11, 2-11). En el segon 
Loredana Dorca, que 
substituia en aquesta 
ocasió a Anna Biscarri 
per motius laborals, 
queia davant la ucraniana 
Natalya Prosvirnina per 3 
a 0 (11-7, 11-8, 12-10). 
 El partit decisiu seria 
el següent, en que Yan 
Lan Li s’enfrontava a Ana 
Garcia, en un partit molt 

Nova victòria del Balaguer 
Villart Logístic en lliga davant 
el Vic per 1-4

Balaguer Villart Logístic a Vic

Les balaguerines no 
tornaran a competir 
fins el proper mes de 
març, després d’un 
gener atapeït

igualat en que Yan Lan 
aconseguia finalment 
guanyar el partit per 3 a 
2 (12-10, 3-11, 4-11, 13-11, 
5-11).
 En el dobles la parella 
formada per Tingting i Yan 
Lan s’imposaven també 
amb molta claredat sobre 
Caymel i Garcia per 0 a 3 
(5-11, 0-11, 6-11). 
 I finalment Tingting 
tornava a imposar-se 
en un gran partit a la 
ucraniana Prosvirnina 
amb un clar 0 a 3 (6-11, 
3-11, 2-11).

Balaguer organitza la 28ena edició de 
la Mitja Marató el proper 21 de febrer

 El Club Runners Balaguer, 
organitzador de la Mitja 
Marató,  amb la col·laboració 
d e  l ’ A j u n t a m e n t ,  h a 
decidit després de dos 
anys de canvis recuperar 
e l  recorregut  or iginal 
d’aquesta cursa. L’any 2014, 
la Mitja Marató es va dirigir 
fins al monestir cistercenc 
de Santa Maria de les 
Franqueses, tot creuant un 
dels paratges més bells de 
la ciutat, l’Horta d’Avall, 
mentre que l’any passat va 
estrenar una ruta totalment 
urbana per la capital de la 
Noguera.
 Els problemes amb 

el trànsit rodat, però, no 
fan viable repetir enguany 
aquest itinerari per la trama 
urbana de la ciutat, segons 
ha explicat el president del 
Club Runners, Josep Maria 
Marqués, així doncs s’ha 
pres la determinació de 
tornar al recorregut original 
amb una carretera, la que 
va cap a Sant Llorenç, 

Mitja Marató

totalment lliure de trànsit el 
dia de la cursa.  
 La 28 ª edició de la Mitja 
Marató, amb un recorregut 
d’anada i tornada entre 
Balaguer, Gerb i Sant Llorenç 
de 21 quilòmetres, tindrà lloc 
el 21 de febrer i arrencarà a 
les 11 h del Camp Municipal 
d’Esports.
 La prova se celebrarà 
simultàniament amb dos 
curses més, una de 10 
quilòmetres (puntuable per 
la Lliga Ponent 2016) i una 
altra de 5 quilòmetres, que 
es vol que a partir d’ara 
aquesta cursa formi part 
també del calendari de la 
Mitja Marató.
 També hi  haurà  la 
19a Diada Atlètica, amb 
curses infantils de diferents 
recorreguts i una jogging 
solidària de 5 km per fer 
a qualsevol ritme, amb 
finalitat benèfica.

Presentació del cartell de la Mitja Marató

ATLETISME>> També 
hi haurà les proves
atlètiques de 10 km i 
una de nova de 5 km 
com a novetat
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 Nova victòria dels de 
Jaume Canal en un partit 
molt disputat i lluitat fins 
al final pels dos equips.
 El Balaguer come-
tia bastants errors que 
van fer que la Ràpita 
dominés el partit durant 
els primers 10 minuts i 
tenint varies ocasions 
de gol que el porter local 
i la mala punteria es van 
encarregar de desfer. 
 Va ser al minut 12 
quan el Bicho va aprofitar 
una recuperació i passe 
d’Hèctor i lluitant i amb 
ganes va posar la bota 
marcant el 1-0.
 Una errada defensiva 
va provocar el contraatac 
de Javi que va batre pel 
pal curt al porter local i 
va posar l’empat al llu-
minós. Una falta a la 
frontal va servir per que 

El Club Futbol Sala Balaguer 
Cristec guanya per un ajustat 
3-2 davant de la Ràpita

Sènior masculí

FUTBOL SALA>> Els 
balaguerins van
avançar-se tres cops 
en el marcador sense 
poder desenganxar-se

el Balaguer aprofités la 
badada de la defensa de 
la Ràpita i Roger Bureu 
va posat el 2 a 1 al marca-
dor amb el que es va arri-
bar al descans. Als pocs 
minuts de la represa la 
falta de concentració 
dels locals va fer que la 
Ràpita empatés 2 a 2. 
 Bureu de nou, arri-
bant al segon pal des-
prés d‘una gran jugada 
de Lluís va posar el de-
finitiu 3 a 2 al marcador 
tot i que la Ràpita va tenir 
una ocasió per empatar 
a falta de 17 segons. 

Presentació de tots els equips base i 
sèniors del Club Futbol Sala Balaguer

FUTBOL SAL A>> El 
passat diumenge 31 de 
gener, el pavelló poliesportiu 
de Balaguer va ser vir 
d’escenari per la presentació 
dels 9 equips que conformen 
actualment el Club Futbol 
Sala Balaguer, un club amb 

32 anys d’història i que té 
equips des de benjamins 
fins a sèniors, amb un equip 
sènior femení.
 L’acte de presentació va 
estar presidit per l’Alcalde 
de Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal, la regidora d’esports 

Sènior femení

d e  l ’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer, Gemma Vilarasau, 
el president del club, Dani 
Vives i el representant 
de la Federació Catalana 
de Futbol Sala, José Luis 
Torres.
 Des de les onze del 
matí van anar desfilant tots 
els equips davant de les 
autoritats i del nombrós 
públic assistent. 
 Tot seguit es van fer les 
fotos oficials de tots els 
equips.
 En els  par laments, 
l’alcalde va animar als joves 
esportistes a continuar 
portant el nom de Balaguer 
per arreu de Catalunya i va 
animar als pares i a la Junta 
a continuar amb la seva 
tasca en favor de l’esport i 
dels joves.

Foto de tots els jugadors del Club Futbol Sala Balaguer
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Balaguer acull el III Duatló Kayak Cross 
aquest dissabte 13 de febrer al matí

Piragüisme al riu Segre

 Aquest dissabte 13 de 
febrer, el parc de la Transse-
gre, dóna el tret de sortida 
a la nova temporada de 
piragüisme, amb la disputa 
del III Duatló Kayak Cross 
de Balaguer on s’esperen 
uns 170 palistes d’arreu 
de Catalunya i d’Aragó i la 
Comunitat Valenciana.  
 Aquesta serà la prime-
ra edició Open que es fa 
a la capital de la Noguera, 
en que hi poden participar 
clubs de fora de Catalunya, 
fet  que té com a principal 
objectiu d’augmentar la 
participació i el renom de 
la prova balaguerina per a 
futures edicions, amb parti-
cipants des de la categoria 
benjamí fins a la de veterà. 
 Aquest any,  però, degut 
a un canvi de normativa de 
la Federació de Piragüisme 

 La Segona Pujada al 
Castell Formós va donar 
bons resultats als joves 
atletes balaguerins.
 En la categoria de olím-
pics Champions, destacar 
el tercer lloc de Paula Ber-
tran, així com el segon lloc 
de Pere Viola. Aina Duran 
va quedar primera, segui-

da de Jana Utge i Mar Viola 
en olímpics juniors, mentre 
que Eric Gràcia va procla-
mar-se campió en aquesta 
categoria seguit de Oriol 
Marqués i Genís Balague-
ró. Destacar la victòria de 
Blanca Duran seguida de 
Mariona Marqués en la 
categoria de super babys.

Els atletes del Pedala.cat a la 
Pujada al Castell Formós

Podi dels olímpics juniors

no s’ha pogut aconseguir 
que la prova d’aquest pro-
per dissabte 13 a la capital 
de la Noguera, fos Cam-
pionat de Catalunya, tot 
i que des de l’Associació 
Piragüística de Balaguer es 
seguirà treballant per tornar 

a elevar aquesta prova de 
Duatló Kayak Cross de Ba-
laguer a nivell nacional i a 
fer-la més gran any rere any 
si és possible, aconseguint 
així fer de Balaguer un lloc 
per aquesta prova, donat 
que té l’espai ideal.
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El CEN Balaguer s’emporta bons resultats 
en la tercera jornada infantil i a Cervera

Nedadors balaguerins

Molt bons resultats en 
la 3a Jornada de la Lliga 
Catalana Infantil i en el 
trofeu mínimes disputat  
a la piscina municipal de 
Cervera amb més de 170 
nedadors dels clubs de la 
província. En La lliga Infantil 
femenina del 2002 trobem 
la  3a posició de l’Ares 
Perera en els 400 lliures 
i mínima estatal infantil, 
6a la Sara Puigarnau en 
els 200 papallona i bones 
marques de la Laia Palacín 
amb mínima pel català en 
els 400 lliures i en femení 
bones marques per la  Núria 
Pallé.

En el Trofeu Tardor tenim 
la 2a posició de l’Aurembiaix 
Pifarré en els 800 lliures. 
Destaquem també que el 
relleu de 4x100 estils femení 
amb la 3a posició.

NATACIÓ>> Destacar la 2a posició de l’Aurembiaix 
Pifarré en els 800 lliures i el 3r lloc del 4x100 estils 
femení en el Trofeu Tardor de Cervera

Àlex Pedra, del Club Escacs Balaguer, nou 
campió provincial d’escacs sub-10

 El passat 30 de gener 
van  acabar  les  fases 
prèvies del Campionat de 
Catalunya d’Escacs d’Edats, 
que determinen el campió 
províncial de Sub-10 i 
Sub-12, les rondes es van 
disputar a Alcoletge i Lleida.
 El Club Escacs Balaguer 
h i  par t ic ipava  amb 9 
jugadors en la categoria 
sub-10 (fins a 10 anys) i amb 
7 en la categoria sub-12; 
aconseguint el campionat 
Sub-10 amb el jove jugador 
Àlex Pedra, nou campió 

provincial, guanyant les 6 
partides que es van disputar 
en les 3 jornades del torneig.
 En la categoria sub-
12 el seu germà en Joan 
Pedra va aconseguir la 4a 
posició amb 5 punts de 6 
possibles i empatat a punts 
amb els 3 primers, la resta 

Àlex Pedra

ESCACS >> Àlex Pedra 
va quedar campió
després de guanyar les 
sis partides que va
disputar en el campionat

de jugadors del club també 
es van classificar entre els 
25 primers jugadors de la 
província.
 L a  c a t e g o r i a  s u b -
8 s’inicia aquest pròxim 
dissabte 13 i es disputarà 
en 3 jornades, la segona de 
les quals a Balaguer.

 Molt bons resultats 
aconsegui ts  aquest 
dissabte  dia 30 de gener  
a la lliga Catalana de 
natació i Trofeu  organitzat 
pel CEN Balaguer, amb 
la participació de més 
de 200 nedadors en 
categoria aleví.
 E n  c a t e g o r i a 
femenina  Aleví  del 2003 
tenim que l’Aurembiaix 
Pifarré 2a en els  100 
papal lona i  mínima 
estatal, la Ramatoulaye 
Balde 2a en els 200 
braça i mínima estatal,  
bons resultats de la  
Sixela Gracia i la Noemí 
Sauret. En femení del 
2004 tenim la 1a posició 
en els 200 braça i 3a 

en 100 papallona de 
l’Alexandra Papell i 6a 
l’Aina Torrubiano  en els 
100 papallona.
 En la aleví masculí  
2002 tenim l’Aitor Morales 
2n en els 100 papallona i 
3r en els 200 braça, en 
categoria benjamí 2003  
tenim bons resultats de  
l’Àngel López, en Marc 
Suñé i per al David Pérez, 
i finalment en masculí del 
2004 destaquem el 4t lloc 
d’en David Galan en els 
200 braça.
 En quan al trofeu 
destacarem les mínimes 
estatals de l’Ares Perera 
en els 100 lliures per 
l’estatal d’hivern i els 200 
estils per l’estiu, també 
la Sara Puigarnau es 
va quedar a 2 dècimes 
d’aconseguir-la. També 
destaquem les mínimes 
per al Català de la Núria 
Pallé en els 100 braça 
i 200 estils i de la Laia 
Palacín en els 100 braça 
i 200 lliures.

Pluja de mínimes per
l’estatal en la quarta jornada 
de la lliga catalana aleví

Nedadors a Balaguer

NATACIÓ>> Els
nedadors i nedadores
balaguerins
aconsegueixen
mínimes per l’estatal
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Vomitius
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 A quasi seixanta dies 
de les passades elecci-
ons, tot està igual. Els re-
sultats que varen mostrar 
els contesos finals, com 
un problema, continua 
essent un problema. I tot 
l’espectacle que ens mos-
tren, es que no hi ha solu-
ció per una mancança to-
tal de voluntat de servei, i 
sí, un afany de sobreviure 
a uns resultats vergonyo-
sos dels dos grans partits.
 Fora dels oferiments 
amb condicions d’aquests 
nois tan amants de donar 
espectacle, i que tenen un 
insà propòsit molt dissi-
mulat, amb una llengua 
que saben fer-la anar. 
Realment tot està quiet, 
però ells es deixen veure 
més que qualsevol artista. 
I es van permetre fer un 
oferiment que era una pa-
llassada entre el grotesc i 

el tràgic, amb una xuleria 
insultant.
 Vaig tenir un mestre 
que deia que Déu havia 
creat els músculs amb un 
moviment molt ben de-
terminat. Si s’alterava, la 
trencadissa d’ossos o el 
desllorigament eren com 
un càstig diví per desobe-
ir, però... se n’hi va esca-
par un d’aquesta diguem 
programació muscular. 
Des d’aleshores pot mou-
re’s amb totes direccions 
i sense conseqüències; 
i aquest és la llengua. 
Quan es parla de false-
jar la veritat, d’alterar-la, 
d’escamotejar-la, recordo 
el pare escolapi que m’ho 
va fer notar.
 Aquí la porqueria 
dels polítics ens mostra 
cada dia, un dia sí i l’altre 
també, que han arribat a 
resultats difícilment mi-

llorables. L’ètica que tot 
polític hauria de portar 
sobre seu la té ben muti-
lada, i així el respecte que 
deu als qui el van votar 
es substituït per un des-
vergonyiment total. Qual-
sevol aspecte de la seva 
vida pública, que pot fer 
gràcies als diners públics, 
en fa una calderada de to-
tes les olors; regna la del 
vòmit deixat i mastegat.
No es volen donar comp-
te que hi ha molta gent 
que ho està passant ma-
lament. Que mentrestant 
que n’hi ha molta que no 
cobra els salaris, els po-
lítics (grossos i petits), 
cada mes perceben el 
sou.
 La gent està cansada, 
emprenyada de tant par-
tidisme, de tant xivarri, 
de tanta tele i diaris a sou 
del poder que sols ens 
parlen dels èxits d’uns, o 
d’una vida nova amb po-
pulismes que no diuen 
la veritat. Mentrestant 
van pentinant la llana 

del clatell de la màxima 
quantitat de persones de 
bona fe que encara hi cre-
uen. S’ha aconseguit que 
fins i tot els honrats que 
mai han ficat una mà al 
calaix, callin emmudits, 
pel complex de criat de 
casa bona, on el que fa 
l’”amo” ell no té capaci-
tat ni de considerar-ho. 
D’aquests silencis n’han 
sortit la sagrada família 
Pujol. Els Ratos. La tribu 
de la Ritiña, els Gürtel, i 
els 1700 i escaig de casos 
que estan empaperats ju-
dicialment. I no oblidem 
els de la música del Pa-
lau, i els embargs de seus 
de partit com a garantia 
que un dia u altre s’acla-
riran (?), amb princeses 
incloses  i el seu maromo. 
Malgrat tot com no es pot 
viure sense l’esperança 
de millors dies, no l’hem 
de perdre, encara que jo 
quan escolto aquest noi 
del Sánchez, noto una 
tremolor. Això que diu de 
formar govern progressis-

ta d’esquerres, podria ser 
semblant als celebèrrims 
Tripartits catalans, anun-
ciats al seu dia a toc de 
trompeta i repetits com 
un mantra budista: “Na-
cionalistes, d’esquerra i 
de progrés”. Potser no en 
aquest ordre, poc importa 
pel que van fer. El que sí 
es va veure i es va veient, 
és que el que representa-
va la força del seu grup, 
podríem dir el germà gran 
el PSC des d’aleshores no 
ha fet res de bo, a l’inre-
vés d’Esquerra Republica-
na que està a la cresta de 
la festa, i els d’Iniciativa, 
em sembla, fan l’únic que  
saben fer canviar de nom, 
però malament no els hi 
ha anat. El PSOE amb so-
cietat amb Podemos en 
sortirà ben galdós.
 Amb tot, verdes i ma-
dures les veurem caure.

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

 Dies enrera, membres 
del Grup de Dones de la 
Noguera, vam assistir a Ba-
laguer a un judici per lesi-
ons de violència de gènere 
a una noieta marroquina, 
propiciades en un entorn 
familiar. El motiu: no ac-
ceptar la seva família que 
estigui integrada en aques-
ta, la nostra societat plural, 
tenir amistat de totes les 
procedències, voler admi-
nistrar els seus diners, el 
seu oci, no vestir segons 
els canons de la seva cre-
ença...
 Per segona vegada en 

Judici a una noia
Grup de Dones de la Noguera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

un any la noia ha estat 
agredida físicament i ha 
pogut demanar suport als 
Mossos, a la Justícia, ara 
que ja és major d’edat, ara 
que se sent amb força, ara 
que ha trobat suport dels 
companys i companyes 
de feina, d’amigues... però 
i fins avui? i tot el que ha 
patit abans?. En aquest se-
gon judici, la jutgessa ho 
va dir ben clar “Limítese a 
narrar lo ocurrido el día de 
los hechos”. Als dos judicis 
no comptaven les agressi-
ons verbals i físiques de 
temps enrera, l’enfonsa-

ment emocional que provo-
ca tantes privacions, tantes 
limitacions, els traumes 
psicològics, la por, tanta 
por als seus agressors, no 
comptaven tampoc la sole-
dat d’una noia jove sense 
el suport familiar, el rebuig 
del seu entorn més íntim; 
al judici només comptaven 
els cops que van deixar 
rastre físic al seu cos i que 
els Mossos i el forense van 
poder constatar . 
 Des del Grup de Dones 
de la Noguera clamem al 
cel que en una societat que 
s’anomena 1r Món, que es 
prea de científica, de tec-
nològicament avançada, 
haguem de veure i viure 
la degradació a la que es-
tan sotmeses moltes do-
nes avui. Perquè casos de 

vulneració dels Drets de la 
dona n’hi ha en les cultures 
musulmanes i catòliques, 
en països d’aquest món i 
de l’altre, en dones i en ne-
nes, en comunitats avança-
des i en no tant. Set dones 
assassinades en aquest 
país en tan sols un mes, 
una nadó violada i llença-
da per la finestra, a Roma 
escultures femenines co-
bertes per la visita d’un 
dirigent musulmà, dones 
tapades de dalt a baix per 
la seva condició religiosa... 
Són diferents vessants de 
violència i discriminació de 
la dona. 
 A la premsa són contí-
nues les notícies d’agres-
sions sexuals, violacions 
per part de pares, de pro-
fessors, de monitors, de 

clergues, de companys de 
feina... 
 Tan difícil és castrar, 
anular la libido a tot aquell 
que ha comés una agres-
sió d’aquestes caracte-
rístiques?. La ciència té 
mitjans, però aquesta està 
dominada pels homes i, 
potser se sentiria atacada 
la seva integritat masculi-
na? . 
 Dones, noies, nenes, 
parlem-ne obertament, 
denunciem als Mossos, 
piquem al 112 , fem-ho pú-
blic. Moltes vegades la víc-
tima no té prou força, té un 
entorn hostil per a fer-ho, té 
por, MOLTA POR...

------------------------------------------
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 L’Associació Cultural 
Nostre Pare Jesús i 
Maria Santíssima dels 
Dolors de Balaguer, 
entitat organitzadora 
d e  l a  p r o c e s s ó  d e 
Divendres Sant, ha estat 
l’escollida per acollir en 
el seu municipi totes les 
congregacions, confraries 
i associacions de la Mare 
de Déu dels Dolors de 
Catalunya.
 La trobada que tindrà 
lloc el proper 14 de 
febrer (1r de Quaresma), 
convertirà Balaguer en 
la capital de la Setmana 
Santa catalana.
 Dins la programació 
de la diada confrare es 
realitzarà un acte de 
benvinguda a l’Ajuntament 
de Balaguer, l’Assemblea 
del Consell de la Mare 
de Déu dels Dolors de 

Balaguer acull una assemblea 
de confraries i associacions de 
la Mare de Déu dels Dolors

Processó de l’any passat

Assistiran confraries 
de moltes poblacions 
catalanes que
passaran el diumenge 
14 a Balaguer

Catalunya, una missa 
solemne a l’església de 
Sant Josep presidida per la 
Imatge de la Mare de Déu 
dels Dolors de Balaguer, 
l’acte d’agermanament 
entre la Confraria i els 
Armats del Sant Sepulcre, 
un dinar de germanor i una 
visita guiada per a tots els 
assistents.
 D i n s  l a  j o r n a d a 
es presentarà el cartell 
de la Setmana Santa a 
Balaguer, encàrrec fet al 
pintor lleidatà Manolo 
Uceda.

Montgai torna a organitzar diferents 
tallers d’elaboració de sabó artesà

Tallers de sabó artesà

El Carrer d’Avall i el carrer Major
organitzen el Mercat de la Ganga

Els tallers es celebraran els dissabtes de març i 
abril a càrrec de les mestres saboneres de Montgai

Carrer Major

 El proper dimecres 17 
de febrer, es celebrarà el 
Mercat de la Ganga al carrer 
d’Avall i carrer Major. 
 J a  s o n  a q u í  l e s 
esperades rebaixes, tot a 
preus de ganga, com cada 
any el dimecres 17 de febrer 
i durant tot el dia podreu 
triar, remenar i comprar.
 A  l a  t a r d a ,  e l s 
comerciants  dels  dos 
carrers del Centre Històric 
oferiran xocolata desfeta 
per tots els assistents.

 L’Ajuntament de Montgai 
organitza una nova edició     
dels tallers d’elaboració 
de sabó artesà ja que els 
darrers tres anys han tingut 
molt èxit d’assistència.
 Els participants que 
hi estiguin interessats,  
a p r e n d r a n  d i v e r s e s 
tècniques d’elaboració: en 
fred, amb caldera i líquid.
 Els tallers, que aniran 
a càrrec de les mestres 
saboneres de la localitat, 
tindran lloc en principi els 
dissabtes 19 i 26 de març 
i el 16 d’abril, de 4 a 6 de 
la tarda, a l’antic bar dels 
jubilats, situat a la plaça 
Prat de la Riba.
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 Per l’àlbum «Anòxia» 
e l  c a n t a u t o r  J o r d i 
Montañez, molt vinculat 
a Balaguer i a la Sentiu, 
ha estat nominat finalista 
d e l s  p r e s t i g i o s o s 
p r e m i s  E n d e r r o k 
2016 - XVIII Premis de 
Música Catalana en les 
categories de millor 
artista, millor disc de 
cançó d’autor, millor 
cançó de cançó d’autor, 
millor lletra de cançó en 
català i millor videoclip.
 J o r d i  M o n t a ñ e z 
i  “A n ò x i a ”  t e n e n 
e l  p r i v i l e g i  d e  s e r 
finalistes amb noms tan 
consagrats de l’escena 
musical catalana com 
són Cris Juanico, Roger 
Mas, Tomeu Penya, Joan 
Dausà i grups com els 

Jordi Montañez finalista dels 
premis Enderrok, premis de 
música catalana

Jordi Montañez

Catarres, Blaumunt, 
Aspencat, els Amics 
de les Arts, etc, que 
també estan nominats 
en diferents categories.
 “A n ò x i a ”  é s  e l 
tercer treball del Jordi 
d e s p ré s  d e  “ D o l ç a 
Victòria” i “Cançons 
d’Ara”. La música i els 
arranjaments beuen del 
folk i de la música nord-
americana independent.
 El proper concert 
de  Jord i  Montañez 
a la Noguera, serà a 
Térmens el 23 d’abril, 
com a cloenda de la 
Diada de Sant Jordi, 
després d’actuar el 
18 de març al Festival 
Barnasants i d’una mini-
gira per Hongria durant 
al Setmana Santa.

La Casa de Andalucia organitza el II 
festival Flamenco a Balaguer

Festival Flamenco Fusión

Tartareu celebra un dinar popular per 
la Festa de la Candelera

Festa de la Candelera a Tartareu

 El diumenge 7 de febrer, 
el Patronat de Sant Miquel 
de Tartareu, va organitzar 
dins la Festa de la Candelera, 
un dinar de germanor.
 El menú elaborat pels 
mateixos comensals va ser 
a base de calçots, carn a 
la brasa, fruita del temps i 
també pastissos casolans 
fets pels veïns del poble. 
Es van aplegar unes 70 
persones que van poder 
gaudir d’una trobada molt 
agradable.

 P e r  s e g o n  a n y 
consecutiu, tindrà lloc 
a Balaguer, l’espectacle 
Flamenco Fusión,  que 

pretén apropar aquest art 
a la població. Es farà el 
dissabte 20 de febrer a partir 
de les 8 del vespre al Teatre 

Municipal, amb entrada 
gratuïta.
 O r g a n i t z a  a q u e s t 
f e s t i v a l ,  l a  C a s a  d e 
Andalucía de Balaguer, 
creada fa un any i mig, amb 
l’objectiu de compartir la 
cultura andalusa amb tota 
la població balaguerina. 
La primera edició, va ser 
un èxit de públic i va tenir 
molt ressò entre les entitats 
catalanes especialitzades 
amb el flamenc.
 Enguany actuaran la 
penya flamenca Duende y 
Pureza, el guitarrista Antonio 
Arbejano, la companyia 
internacional Raíces, amb la 
bailaora Alexandra Jiménez.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
--------------------------------------
CONSTRUCCIONS RA-
MON. Treballs de paleta, 
reformes, interiors, teu-
lades, granges, viven-
des... Preu econòmic. 
Raó: 690921832.
--------------------------------------
CLASSES particulars 
d’anglès (Educació Pri-
mària, ESO i Batxillerat). 
Raó: 698383277.
---------------------------------------
SE BUSCA carpintero 
con experiencia. Razón: 
973450051 (llamar maña-
nas de 9 a 13.30 h).
---------------------------------------
ES PRECISA cuiner a 
mitja jornada i cambrera 
a jornada sencera. Inte-
ressats enviar C.V. a : bar.
taps@hotmail.com
---------------------------------------

NATIVA dóna classes 
particulars d’anglès. 
Amb possibilitat de fer 
classes de conversa, en 
grups organitzats o bé 
fent classes particulars. 
Demana ja la teva hora i 
aprèn anglès, escrit i so-
bretot parlat! Interessats 
trucar al: 650422582.
---------------------------------------
S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos 
de bodes, bateigs, comu-
nions o qualsevol altre 
esdeveniment. Àmplia 
experiència en el sector 
audiovisual. Demana 
un pressupost sense 
compromís. Contacte: 
Dani Arregui. Truca al: 
686774086 o bé per mail: 
daniaso@gmail.com
---------------------------------------

IMMOBLES
---------------------------------------
ES VEN conjunt de tres 
cases, cèntriques a Vila-
nova de la Sal. Ideal per 
negoci rural o famílies. 
Amb espai per pàrking, 
restaurant... Interessats 
trucar al 639772265.
---------------------------------------
SE VENDE piso en el 
barrio del Ferial, c/ Riu 
Farfanya, 10. Totalmen-
te reformado, 3 hab., 1 
baño, galeria y terraza. 
Razón: 620140318.
---------------------------------------
SRS. PROPIETARIS: da-
vant la forta demanda 
de pisos, si voleu llogar 
o vendre, ara és el mo-
ment! Vidal Giné Admi-
nistrador de Finques. 
Raó: 973450565.
---------------------------------------

ES LLOGA apartament 
a Camarasa, totalment 
equipat, a/a, foc a terra, 
amb vistes al riu. També 
lloguer de pàrquing a 
Balaguer, c/ Urgell. Raó: 
973447752-639920281.
---------------------------------------
OPORTUNITAT, venda 
de parcel·les aïllades 
a la millor zona de Ba-
laguer, al costat del 
col·legi Mont-roig, de 
516 m2 d’extensió. Raó: 
676996765.
---------------------------------------
SE VENDE apartamento 
en Balaguer, c/ Franque-
ses esquina c/ Girona, 1 
hab., ascensor, trastero. 
Reformado. Con muebles 
y electrodomésticos. Pre-
cio: 45.000 euros. Razón: 
649095917.
---------------------------------------

ES LLOGA pàrking tan-
cat al c/ Jaume Balmes. 
Preu: 35 euros/mes. Raó: 
626814937.
---------------------------------------

VARIS
---------------------------------------
COMPRO joguines anti-
gues, scalextric, segells, 
plomes estilogràfiques, 
rellotges antics, còmics 
i llibres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos an-
tigues. Interessats trucar 
al: 676803205.
---------------------------------------
SEÑORA MAYTE, viden-
cia y tarot. Alta magia 
blanca. Horas a conve-
nir. Razón: 656826568-
609135472.
---------------------------------------
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                   disb. i diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
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 4 de febrer a les 8 de la tarda de l’11 de febrer ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 11 de febrer a les 8 de la tarda del 18 de febrer CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 de febrer a les 8 de la tarda del 25 de febrer 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 | 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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