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PORTADA
Fira Q Balaguer

>>BALAGUER
Més de set mil persones a la 
jornada Posa’t la gorra

Carles Mundó inaugura els 
nous Jutjats de Balaguer
----------------------------------------------
>>COMARCA
Os de Balaguer reuneix milers 
de visitants a la Trobada de 
Campaners

Montgai organitza una nova 
edició de la Fira del Sabó
----------------------------------------------
>>CULTURA
El Centre de l’Or organitza una 
jornada per conèixer la Bultra
---------------------------------------------
>>ESPORTS
El Balaguer recupera les 
opcions d’ascens guanyant a 
Vilanova

El CTT Balaguer Villart 
Logístic lidera la Superdivisió 
Femenina
----------------------------------------------
>>OCI
Balaguer  celebra Sant Jordi 
tot i la pluja de la tarda

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

 Quan hom decideix 
seguir una carrera profes-
sional com a docent, de 
ben segur que no ho fa pel 
factor econòmic. Qui no 
coneix la dita “Passaràs 
més gana que un mestre 
d’escola”? És ben cert que 
hi ha altres aspectes que 

decanten la balança cap a 
aquesta feina. I un d’ells 
l’he viscut aquests dies 
previs a la diada de Sant 
Jordi. I no és cap altre que 
la satisfacció de veure com 
persones, que en algun 
moment de la seva vida 
acadèmica han estat alum-
nes teus, triomfen en la 
seva professió o, també, en 
altres camps com, pot ser, 
la literatura. Es dóna la ca-
sualitat que enguany tres 

d’ells, la Núria Amorós, la 
Sònia Carrasco i en Car-
les Mentuy acaben de pu-
blicar, respectivament, El 
propi pols, Versos en caure 
la nit i La venjança de la Vall 
Fosca. La meva intenció no 
és apropiar-me de cap ti-
pus de mèrit, sinó mostrar 
una felicitat que compar-
tim tots aquells que ens 
dediquem a ensenyar i a 
educar.
------------------------------------------

 Arriba una nova edició de Fira Q Balaguer. Una Fira 
Balaguer renovada que ha de donar suport als sectors 
econòmics que puguin estar representats en aquest 
certamen firal, un dels més importants de les comarques 
de Lleida. 
 Malgrat els temps que estem vivint, la Fira ha de ser una 
eina molt potent de promoció econòmica, que ha d’estar al 
costat dels expositors per a satisfer les seves expectatives. 
 Les fires són reflexos fidels de les situacions 
econòmiques i culturals d’un territori i per això, també 
en els moments difícils, volen ser fidels al compromís de 
facilitar la promoció dels expositors i dels seus productes, 
com també aconseguir el màxim possible de visitants 
atrets per les novetats d’una nova edició. 
 Les fires han de ser eines de promoció i activació 
d’entorns. I com que els entorns, els mercats i les societats
també canvien i van evolucionant amb el temps, les fires 
estan obligades a anar incorporant les respostes a aquests 
canvis en les seves ofertes, com també en les seves 
maneres de ser i funcionar. 
 En qualsevol cas, per aconseguir l’èxit d’una fira, hi 
ha tota una sèrie de grans factors com la representativitat 
de l’oferta del sector o sectors de referència; l’atracció 
quantitativa i sobretot qualitativa de la demanda dels 
visitants; la generació de negoci i promoció econòmica 
del territori; l’aportació de valors afegits al punt de 
trobada entre oferta i demanda a través d’elements de 
coneixement,
formació, interacció, caràcter lúdic... i la innovació, amb 
la incorporació permanent de novetats que vagin captant 
les necessitats i tendències de futur.
 Bona Fira 2016.

Fira Balaguer es renova



4 >> F I R A  Q

Dissabte 30 abril

10.30 h. Esmorzar relaxant, a càrrec del Parc de les 
Olors (Ivars de Noguera).
11.30 h. Tast i degustació de Coca de cabell d’àngel i 
xocolata”, a càrrec de Lo+bo de Lleida (Mollerussa).
12.30 h. Taller i degustació de mels gourmet, a càrrec 
de Torrons i Mel Alemany (Os de Balaguer).
13.30 h. Tast guiat i degustació de cava Vintage 
Reserva (Brut Nature), a càrrec del celler Maset del 
Lleó (La Granada).
16.00 h. Taller de xocolata per a nens i adults, a càrrec 
de Xocolato (Saragossa).
17.00 h. Tast i degustació de quatre varietats de 
cervesa artesana, a càrrec de Cerveses de Ponent 
(Seró).
18.00 h. Tast i degustació de productes locals de cuina 
de proximitat, a càrrec de l’Associació Noguera Cuina 
(Balaguer).
19.00 h. Tast guiat i degustació de vins joves, a càrrec 
del Celler Casa Patau (Menàrguens).

Diumenge 1 de maig

10.30 h. Xerrada sobre l’alimentació i la salut mental, 
a càrrec del Molí de les Tinalles (Vilanova de la Sal).
11.30 h. Tast guiat i degustació del formatge artesà i 
les seves peculiaritats, a càrrec de Formatgeries de 
Clua (La Clua de Meià).
12.30 h. Tast guiat i degustació del saborós tomàquet  
tipus pera, deshidratat al sol i envasat amb oli d’Oliva 
Verge Extra amb espècies aromàtiques de muntanya, 
a càrrec d’EncantAran (Vilamós).
13.30 h. Estofat de vedella amb productes de la terra, 
a càrrec de Llum Ariño de Cal Blasiet (Albesa).
16.00 h. Taller de piruletes de xocolata, a càrrec de 
Xocolates Bonar (Vallfogona de Balaguer).
17.00 h. Tast guiat i degustació de formatge fresc, a 
càrrec d’Explotacions Vilavella (Basturs).
18.00 h. Taller-degustació de tupí, a càrrec de Xolís 
d’Adons (Pont de Suert).
19.00 h. Tast d’olis, a càrrec de l’Associació dels Molins 
d’Oli de la Noguera (Balaguer) i tast de mels a càrrec 
de l’Associació d’Apicultors Lleidatans.

SECTOR PRODUCTE DE PROXIMITAT DE LA DIPUTACIÓFira Q Balaguer obre portes els dies 30 
d’abril i 1 de maig amb cent expositors
 Fira Q Balaguer obrirà 
les seves portes el dissabte 
dia 30 d’abril i les tancarà 
el diumenge 1 de maig. 
L’horari d’obertura serà  a 
les 10 h del mati, i tancarà a 
les 20.30 h, ja que enguany 
una de les novetats que 
ens ofereix la fira, és que 
no es tancarà al migdia, 
així tothom que vulgui, es 
podrà quedar a menjar en 
els diferents establiments 
de restauració, expositors 
a la Fira.
 Una seixantena d’activi-
tats, entre demostracions, 
presentacions de produc-
tes, xerrades, tallers, recep-
tes, desfilades, concursos... 
distribuïdes paral·lelament 
en els diferents sectors 
que configuren la fira d’en-
guany.
 El visitant a la Fira Q 
Balaguer podrà conèixer de 
primera mà totes les nove-
tats i escollir entre les dife-

rents accions promocionals 
segons els seus gustos i 
necessitats, amb la voluntat 
que Fira Q esdevingui una 
eina de promoció econòmi-
ca, dinàmica i engrescadora 
de la capital de la Noguera. 
 A part d’aquestes acci-
ons conduïdes per les di-
ferents firmes participants 
al certamen, el dissabte 

Fira Q

durant tot el matí  també 
tindrà lloc la X Jornada 
tècnica de la Mel amb el ja 
consolidat concurs de Mels 
a la sala de conferències A 
de l’altell del pavelló. 
 També l’agrupació de 
restaurants de la ciutat han 
organitzat pel diumenge per 
la tarda el II Concurs de cui-
na amateur de proximitat de 
les terres de Ponent,  amb 
Josep Fernández propietari 
del restaurant La Solana 
(Foradada) i president de 
l’Associació Noguera Cui-
na, en Xixo Castaño, propi-
etari del restaurant Malena 
(Gimenells), amb una estre-
lla Michelin, Toni Lara, pro-
pietari del restaurant l’Estel 
de la Mercè (Lleida), millor 
somelier de Catalunya 2013 
i Rafa Gimeno, periodista 
i cronista gastronòmic en 
Como Pomona, tots ells, for-
maran el jurat del concurs.

Fira Q



5<<P U B L I C I T A T



6 >> F I R A  Q

Dissabte 30 abril

10.45 h. “Electronic sport league by CompsaOnline”. 
Demostració de competició real del joc League of 
legends, per dos jugadors del torneig oficial euw, 
organitzat per CompsaOnline.
12.00 h. Desfilada de Moda i Complements dels 
diferents comerços de la ciutat, a càrrec de l’Agència 
Il·lusions de Mollerussa, amb els comerços 
participants: Joima, Logiesport, Baby & Co, Camiseria 
Borràs, Merceria Bonet, Le Coquett, It’s Only, Robes, Il 
Bambino, Nou Pass, Crash Balaguer, Indiana, Gemma 
Íntim.
16.00 h. Xerrada de “Google, el primer aparador del 
teu negoci!”. Com crear, modificar la fitxa d’un negoci, 
empresa... al cercador Google, a càrrec de Rafel Jesús 
de Guia Balaguer-Lleida Tours 360 (Balaguer).
17.00 h. “Ajuda al teu negoci amb una app per 
telèfons mòbils”. Donar-se a conèixer reduint costos 
de publicitat i màrqueting, a càrrec de Rafa Martínez 
i Joan Mateu, organitzat per Semat-Vodafone 
(Balaguer).
18.00 h. Repetició de la desfilada de Moda.
19.00 h.  Demostració de diferents estils de dansa 
a càrrec de la Companyia de Dansa Montse Miret - 
Escola de Dansa (Balaguer).

Diumenge 1 de maig

11.00 h. Taller explicatiu de com realitzar un capgròs 
amb un power-point d’imatges d’un mètode senzill 
amb materials reciclats, i un altre que explica el 
mètode tradicional, a càrrec de Cartó-Artesania i 
Disseny (Balaguer).
12.00 h. Desfilada de Moda i Complements dels 
diferents comerços de la ciutat.
13.00 h. Presentació i prova d’una bicicleta elèctrica, 
a càrrec de Cicles Pedra (Balaguer).
13.45 h. Concert acústic amb “Aquell parell”, dos 
membres de la reclamada banda de versions 
Autoput, interpretant temes del pop&rock nacional 
i internacional, organitzat per Kroma Espectacles 
(Balaguer).
17.00 h. “Per a què serveixen els botons de la càmera 
fotogràfica?”, a càrrec de Fotografia Bergé (Balaguer).
18.00 h. Repetició de la desfilada de Moda.
19.30 h. Demostració de modelat en 3D i Videojocs, 
a càrrec de Robert Bernat i Jaume Castell, de 
l’Informatik-Sitcons (Balaguer).

SECTOR COMERÇ I SERVEISLa coca de samfaina tornarà a ser la
protagonista del producte de proximitat

 En el sector de producte 
de  prox imitat ,  a  par t 
d’una atractiva graella 
d’accions dins l’escenari 
de la Diputació de Lleida, 
també es podrà tastar la 
coca de recapte i samfaina 
dels diferents forners de 
Balaguer i comarca de la 
Noguera que formen part 
de la Mostra que organitza, 
d e  n o u ,  l ’ A s s o c i a c i ó 
Gastronòmica i Cultural 

del Comtat d’Urgell.  
Dins el sector del comerç 
i serveis hi haurà també 
una desfilada professional 
e n  d i f e r e n t s  f r a n g e s 
horàries, tant dissabte 

Coca de recapte

Dins del sector
comercial hi haurà dues 
desfilades diàries, tant 
el dissabte com el
diumenge de fira

La consellera d’Agricultura, Meritxell 
Serret clourà Fira Q Balaguer 2016

La mel present a fira Q

D’altra banda, el conseller Jordi Baiget serà
l’encarregat d’inaugurar el certamen el dissabte

com diumenge,  amb la 
participació de moltes firmes 
de la ciutat en moda de 
dona i home,complements, 
sabates, roba esportiva, joies, 
roba infantil, puericultura...

 El dissabte a partir de 
les 12,30 hores s’inaugura-
rà oficialment la Fira amb 
la presència del Conseller 
d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat de Catalu-
nya, Jordi Baiget i Cantons. 
 A partir de les 13.45 h 
hi haurà el Lliurament dels 
premis del IX Concurs «Rei-
na de Mels», a la sala A de 
l’altell del Pavelló.
 La cloenda de la Fira 
correrà a càrrec de la Con-
sellera del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, Merit-
xell Serret, a partir de les 19 
hores del diumenge, donant 
per acabada aquesta edició.
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Dissabte 30 abril

11.45 h. “Millora la teva mobilitat. Solucions per als més 
grans”. Gamma de scooters elèctriques i solucions per 
moure’t, a càrrec de Mecano Camp (Lleida).
12.30 h. “Pintures més saludables”. Presentació la 
gamma de pintures transpirables, tan per a interior 
com per a exteriors, pintures aplicables a brotxa o rodet 
i pintures amb àrids per aplicar amb llana i acabat amb 
diferents textures, a càrrec de BigMat Ochoa (Balaguer).
13.30 h. “Finestres i eficiència energètica” a càrrec de 
Vialpe (Balaguer).
16.15 h. “Com es col·loca el paper decoratiu”, a càrrec 
de Xavier Martínez, organitzat per Decora Balaguer 
(Balaguer).
17.00 h. “Com entendre i pagar menys en la teva factura 
elèctrica” a càrrec de Jaume Dalmau, cap del servei 
d’empresa del Departament d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya a Lleida. Es recomana als 
assistents portar la seva factura elèctrica. 
18.30 h. “La importància d’un bon descans”, a càrrec 
del fisioterapeuta Jaume Cases i Profitós, organitzat 
per Racó dels Somnis (Balaguer).
19.00 h. “Eficiència energètica sobre la bomba de calor 
a gas”, a càrrec de Ramon Jardí, tècnic de Gas Natural, 
presentat per Marc Montoliu de Tecmon (Balaguer).
19.45 h. Presentació del producte Baxab, el primer 
micro revestiment virtual indestructible. Aplicació de 
microciment i procés d’aplicació sobre qualsevol tipus 
de superfície rígida, a càrrec de Topcret (Lleida).

Diumenge 1 de maig

11.00 h. “Manteniments i supressió de barreres 
arquitectòniques”. Millora de preus i serveis per a 
nous clients i explicació de com tramitar els ajuts a la 
Generalitat de Catalunya, a càrrec d’Embarba Ascensors 
(Lleida).
12.45 h.  “Estalvi d’energia i comoditat des del telèfon 
mòbil”, a càrrec de Busquets (Balaguer).
13.00 h. “Internet per a comunitats de Veïns”, a càrrec 
de Fornés (Balaguer).
17.30 h. “Com apliquem una tècnica: Caravaggio”, 
a càrrec de Julián Pelegrina, organitzat per Decora 
Balaguer (Balaguer).
19.30 h. “Reviure la fusta d’exterior”, a càrrec de la 
Fusteria Durany (Balaguer).
20.00 h. “Mobles per a espais multifuncionals”. Exposició 
de novetats en mecanismes, per aquest tipus de 
mobiliari, a càrrec de Mobles el Mas (Bellcaire d’Urgell).

SECTOR DE L’HABITATGE I CONSTRUCCIÓEls joves viuran una Primera Fira Jove 
Balaguer amb una festa amb DJ’s

 Enguany el jovent de 
la ciutat també ha volgut 
involucrar-se amb la Fira 
i l’Associació de Joves de 
Balaguer ha organitzat la 
primera Fira Jove Balaguer 
2016, al pavelló del Molí 
de l’Esquerrà, on gaudiran 
d’una nit jove que comen-
çarà a les 23.45 h amb les 
actuacions de la Discomò-
bil Galaxy i DJ Oriol Garcia, 
amb una variada selecció 
d’estils musicals durant 
tota la nit.Pavelló Molí de l’Esquerrà

Fira Balaguer recupera el sector de la 
construcció i l’habitatge després de 4 anys
 Pel que fa al Saló de 
l’Habitatge i la Construcció, 
comptarà amb diferents 
xerrades conduïdes per 
autèntics professionals 
que parlaran de l’estalvi 
energètic, demostracions 
de nous productes, pintures, 
materials de construcció.
 Des del dissabte al mati 
i fins diumenge, diverses 
empreses de Balaguer 
i  v o l t a n t s  e n s  f a r a n 
demostracions practiques 
a i x í  c o m  x a r r a d e s 
adreçades als particulars, 
en la millora  de molts 
aspectes tant als nostres 
domicilis particulars com 
en els nostres negocis. Demostracions i xerrades durant la fira

L’espai pel sector de l’habitatge i la construcció 
comptarà amb diverses xerrades i demostracions

AGRAÏMENT A LA RESIDÈNCIA SANT DOMÈNEC DE BALAGUER

Volem agrair al personal i a la direcció de la residència geriàtrica Sant Domènec de Bala-
guer, i en particular a les infermeres, auxiliars, personal de neteja, cuineres, zeladors i tam-
bé a les seves amigues residents, el tracte exquisit i tendre que van dispensar a la nostra 
mare MERCÈ PEDESCOLL i UTGÉS, que ens va deixar el passat 9 d’abril de 2016, durant 
la seva estada, i en especial en els seus darrers moments.
Estem convençuts que interpretem el que ella hauria fet, agrair a totes les persones que 
l’han atès durant la seva estada pel tracte tan humà que va rebre per part de tothom.
En nom de tota la família, moltes gràcies per haver fet possible que el traspàs fos el més 
tranquil i humà.
Sempre us estarem agraïts, una abraçada.

Familiars de Mercè Pedescoll Utgés
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Dissabte 30 abril

11.00 h. Calamarsets amb tempura de mango, maionesa 
d’espinacs amb yuzu i coriandre, a càrrec del restaurant 
Les Roquetes (Balaguer).
13.00 h. Gintònic, mojito i còctel amb “tapa”, a càrrec de 
Cafeteria 1900 (Balaguer).
14.00 h. Concert vermut a càrrec de Xavier Monge Trio, 
amenitzant l’ambient amb una audició de jazz.
16.00 h. Cafès a càrrec de l’alumnat de l’Escola 
d’Hoteleria i Turisme (Lleida).
17.15 h. Pastís de formatge en Carnestoltes, a càrrec del 
restaurant El Tastet del Reng (Balaguer).
18.45 h. Iniciació al món del vi de la mà del sommelier 
Juanjo Cerezuela.
19.30 h. Sotabosc dolç i la seva boira aromàtica, 
guanyador del Concurs Internacional de Cuina Creativa 
a Madrid Fusión, del restaurant Cal Xirricló (Balaguer).

Diumenge 1 de maig

10.15 h. Elaboració d’una coca de samfaina, a càrrec del 
Forn Inalba (Balaguer).
11.15 h. Rissotto de cranc de riu am llimona, de la mà 
del xef Bobby Cabral  del Monestir de les Avellanes (Os 
de Balaguer).
12.45 h. Filet de porc amb gelatina de “picant” de 
xocolata, pel bar La Noguera, en representació del 
Col·lectiu de Bars i Restaurants del Centre Històric 
(Balaguer).
17.00 h. Crema de Sant Josep i elaboració de pastís 
“Sopa anglesa”, a càrrec de Pastisseria Graells 
(Balaguer).
18.30 h. II Concurs de cuina amateur de proximitat de 
les “Terres de Ponent”.

SECTOR RESTAURACIÓ I GASTRONOMIA

ESPAI INFANTIL “EL PETIT XEF”

Dissabte 30 abril

- Taller d’elaboració de trufes de xocolata. Sessió a les 
10.30h, 11.30 h i 12.30 h).
- Aprenem a fer la nostra coca de samfaina. Sessió a 
les 16.30h, 17.30 h i 18.30 h).

Diumenge 1 de maig

11.00 h. Actuació infantil a càrrec de Gil i els Rataplam, 
a càrrec de Kroma Espectacles (Balaguer).
- Taller, preparem el berenar tot elaborant un pirata 
barbut!. Sessió a les 16.30h, 17.30 h i 18.30 h).

Els més petits podran gaudir amb els 
tallers del petit Xef durant la Fira Q

 Fira Q Balaguer també 
tindrà un espai per als més 
petits de la família.
 Tant el dissabte com el 
diumenge es faran diferents 
tallers gastronòmics a càr-
rec del Petit Xef, com un 
taller d’elaboració de trufes 
de xocolata el dissabte al 
matí i tallers de com fer la 
coca de samfaina el dissab-
te a la tarda.
 El diumenge al matí els 
més petits podran gaudir 
amb l’espectacle infantil 
a càrrec de Gil i els Rata-
taplam, mentre que a la 
tarda, gaudiran amb el taller 
Preparem el berenar tot 
elaborant un pirata barbut.Espai del petit Xef

Presència del planetari del Parc
Astronòmic del Montsec durant la Fira Q
 Durant els dos dies, 30 
d’abril i 1 de maig i dins el 
marc de la fira de Balaguer, 
tindrà lloc la presència 
del Planetari portàtil del 
Parc Astronòmic Montsec 
– Centre d’Observació de 
l’Univers. 
 Aquest planetari del 
p a r c  A s t r o n ò m i c  d e l 
Montsec està adreçat a 
tots els públics amb entrada 
gratuïta,  i estarà ubicat 
a l’altell del Pavelló firal 
d’inpacsa.

El diumenge al matí hi haurà una actuació infantil 
amb la companyia Gil i els Ratataplam

Planetari portàtil
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Balaguer recapta 60.000 euros pel
càncer infantil en una jornada històrica

 El passat diumenge 
17 d’abril, Balaguer va po-
sar-se la gorra pel càncer 
infantil, en una jornada en 
que els resultats van estar 
espectaculars, amb més 
de 7.000 gorres venudes, 
més de 4.500 inscrits a la 
cursa caminada; un dinar 
que es va haver de tancar 
amb  vuit-cents comensals 
i una Fira dels Somnis plena 
d’activitats que transmeti-
en encant, rialles, il·lusió, 
somnis... als milers d’in-
fants i adults que l’omplien 
completament el Parc de la 
Transsegre.
 Totes aquestes xifres 

van arrodonir-se amb una 
recaptació total al voltant 
dels 60.000 euros.  Balaguer 
i la Noguera van donar la 
millor mostra de la seva 
solidaritat envers al càncer 
infantil amb la seva partici-
pació a totes les activitats 
programades per la Co-
missió organitzadora amb 
el suport institucional de 

Un dels tallers de la Fira dels somnis

Arribada de la caminada al Parc de la Transsegre

Més de set mil
persones van participar 
en les diferents
activitats organitzades 
durant la tota jornada

 E l  c o n s e l l e r  d e 
Justícia, Carles Mundó, 
v a  i n a u g u r a r  e l  1 4 
d’abril el nou edifici 
judicial de Balaguer. Ho 
va fer acompanyat de 
l’alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal; el 
president del Tribunal 
Superior de Justícia 
de Catalunya, Jesús 
M. Barrientos; el fiscal 
superior de Catalunya, 
Josep M. Romero de 
Tejada; el president de 
l’Audiència Provincial de 
Lleida, Francesc Segura 
i la jutgessa degana 
de Balaguer;  Judith 
Arbonés, entre altres.
 L e s  d i f e r e n t s 
autoritats van lloar les 
noves instal·lacions, que 
han suposat una inversió 
de 5 milions d’euros i 
que disposen de 3.874 

El Conseller de Justícia Carles 
Mundó va inaugurar els nous 
Jutjats de Balaguer

Inauguració dels Jutjats

L’acte va comptar 
amb la presència de 
gran part de lesa
autoritats judicials de 
Catalunya

metres quadrats per a 
usos judicials, un 272 % 
més que fins ara. 
  E l  p res ident  de l 
Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, 
Jesús M. Barrientos, 
va destacar que el nou 
edifici ha de ser un marc 
idoni per proporcionar un 
millor servei de justícia 
als ciutadans. En aquest 
sentit ha anunciat que 
abans que finalitzi l’any 
els jutjats comptaran 
amb els jutges titulars 
corresponents. 

l’Ajuntament de Balaguer i 
del Consell Comarcal de la 
Noguera.
 Les activitats van ini-
ciar-se a les 10 del matí 
amb les curses de 10 i de 
5 quilòmetres i la camina-
da popular pels principals 
carrers de la ciutat, amb la 
participació d’unes 1.200 
persones a les dues curses 
i 4.500 persones a la ca-
minada, en un dels actes 
més multitudinaris que mai 
s’havien vist a la capital de 
la Noguera.
 Acte seguit un dels mo-
ments més emotius de la 
jornada amb la lectura del 
manifest per part de dos 
nens que havien tingut 
càncer, i l’inici de la fira dels 
somnis amb més de 100 
tallers.
 L’acte va acabar amb un 
dinar amb un gran sorteig 
de regals.
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Comença un nou pla d’ocupació amb 
30 treballadors que estaven en atur

Obres al carrer del Miracle

Durant aquests primers dies del pla s’estan fent
treballs a les façanes del carrer del Miracle i a la 
plaça de Manuel Marín, al Centre Històric

 Teresa Carmen Mascó 
Llanes, propietària d’un 
pis al carrer Santa Anna, 
11 de Balaguer, que va 
heretar del seu pare Jau-
me Mascó ha fet dona-
ció d’aquest immoble a 
l’Ajuntament de Balaguer, 
davant del notari de Bala-

guer i amb la presència de 
l’Alcalde de la ciutat Jordi 
Ignasi Vidal.
 Aquest pis s’adequarà 
per a casos d’emergència 
en determinades situaci-
ons socials. L’Ajuntament 
està mancat d’immobles 
per emergències.

Una veïna fa donació d’un pis 
a l’Ajuntament de Balaguer

Donació d’un pis

 L’ajuntament de Balaguer 
va iniciar a principis d’abril 
una nova fase de millora i 
rehabilitació de les façanes 
del Centre Històric, des del 
programa ‘Treball als barris’. 
 En total, es dóna feina 
a 30 persones que estaven 
a l’atur i que han estat 
contractades per poder fer 
les obres projectades. Es 
tracta d’oficials de pintura, 
de paleta i  peons.  La 
selecció es va fer entre les 
115 que el SOC va enviar a 
l’ajuntament.
 Les actuacions d’aquest 
nou pla ocupacional se 
centren en una nova fase 
de millora i rehabilitació de 
les façanes, concretament 
les del Barri Nou, la Botera, 
la Reguereta i una part que 
faltava del carrer del Miracle.
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El Centre Històric acull el primer
“Encontats”, mercat del conte infantil

 Balaguer va celebrar 
amb èxit l’Encontats, el 
primer mercat del conte 
infantil, una jornada lúdico-
festiva adreçada a famílies 
amb nens i nenes i que 
tenia com a objectiu ajudar 
a fomentar la lectura entre 
els més petits. 
 Durant tot el dia, cente-
nars de persones van visitar 
el recinte festiu, repartit 
entre la Plaça del Pou, on 
hi havia el mercat de contes 
i els il·lustradors; el carrer 
Sant Pere, amb els conta-
contes, jocs i tallers; i el 
casal Lapallavacara amb 
l’espai per nadons.
 Segons els organitza-
dors, es tractava de fer que 
el món del conte fos prota-
gonista d’aquesta jornada, 
el conte des de totes les ves-
sants: en format de narració Escenari de l’Encontats davant del CEI

Durant tota la jornada, centenars de famílies van 
passejar pels carrers del centre històric gaudint de 
les activitats i parades de contes de l’Encontats

Parades de llibres a la Plaça del Pou

oral amb contacontes; en 
format de llibre mitjançant 
les parades de llibreters i 
editors que van presentar 
les darreres novetats de 
cara a la festivitat de Sant 
Jordi; i en format il·lustració 
amb la presència d’una part 
del col·lectiu d’il·lustradors 
locals que van participar 
en l’elaboració d’un llibre 
solidari.
 Un dels protagonistes de 
l’Encontats va ser l’escriptor 
Josep Vallverdú, l’encar-
regat d’inaugurar aquest 

mercat de contes. A més, els 
diferents espais on es van  
dur a terme totes les activi-
tats programades, portaven 
el nom de diferents perso-
natges dels seus llibres, 
començant pel Rovelló, que 
donava nom a l’espai central 
on es va fer l’acte inaugural 
i la cloenda de l’Encontats. 
 En l’acte inaugural, Jo-
sep Vallverdú va explicar 
un conte seguit amb molta 
atenció pels més menuts 
presents a l’acte, però també 
per part dels adults.
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El poeta i escriptor Miquel 
Desclot visita els alumnes de 
l’escola Mont-roig

Miquel Desclot a l’escola Mont-roig

Dins del programa 
“Itineraris de lectura: 
autors a les aules” que 
coordina Institució de 
Lletres Catalanes

Ex-alumnes de l’Escola Pia es troben 
als 25 anys d’haver deixat el centre

 El dissabte 16 d’abril 
va realizar-se una trobada 
d’exalumnes de l’Escola Pia 
de Balaguer, coincidint amb 
els 25 anys que feia que 
havien sortit de l’escola, 
els nascuts l’any 1977 van 
retrobar-se a la mateixa 
Escola Pia de Balaguer per 
recordar vells temps i reviure 
moments dins el mateix 
edifici que els va veure créixer 

com a persones fins als 14 
anys. Tot seguit, la trobada va 
continuar, i els participants 
van celebrar un sopar de 
germanor amb un restaurant 

Ex alumnes de l’Escola Pia

Van recordar anècdotes 
i records viscuts en el 
temps que van estar a 
les aules del centre
educatiu de Balaguer

La Casa de Andalucia de Balaguer
organitza la festa de la Cruz de Mayo

Cruz de Mayo

Els actes que es faran el diumenge 15 de maig i
consisteixen en una processó, una missa i un dinar

de la ciutat. Els records, les 
anècdotes i el bon ambient 
van ser presents durant tota 
la vetllada per part dels ex 
alumnes de l’Escola Pia.

 El proper diumenge 15 
de maig, la Casa de Anda-
lucia de Balaguer organitza 
la festa de la Cruz de Mayo. 
A partir de les 10 del matí 
es concentraran davant del 
local social del carrer Santa 
Anna per sortir en processó 
pel Centre Històric i fins a 
la Plaça del Mercadal on es 
ballaran sevillanes.
 Posteriorment es diri-
giran cap a l’església del 
Miracle on s’oficiarà una 
Missa cantada rociera.
 A partir de les 14 hores 
es farà un dinar de germa-
nor on cada família s’haurà 
de portar el menjar, amenit-
zat amb cants i balls.

 El divendres 8 d’abril 
l’escola Mont-roig de 
Balaguer va rebre la 
visita del poeta i escriptor 
Miquel Desclot. 
 Aquesta activitat 
forma part del programa 
«Itineraris de lectura: 
autors a les aules» que 
coordina la Institució 
de Lletres Catalanes 
(ILC) en col·laboració 
amb el Departament 
d’Ensenyament.
 La visita del poeta 
estava adreçada als nens 
i nenes de cicle mitjà, els 
quals van poder conèixer 
una mica més l’autor 
que han estat treballat 
aquests últims dies. 

 E n  M i q u e l  v a 
començar explicant-los 
què era i com era l’ofici 
d’escriptor, per després 
endinsar-los en el món de 
la poesia. Els va parlar de 
la màgia i la música que 
es pot trobar dins de cada 
poema i va recitar alguna 
de les seves poesies. Tot 
seguit van poder fer-li 
preguntes, on els infants 
es van interessar pel seu 
ofici, per la inspiració 
a l’hora d’escriure... Els 
alumnes estaven força 
fascinats escoltant l’autor 
que fins llavors solament 
coneixien mitjançant 
els seus contes. Abans 
de marxar, els infants 
van demanar-li que els 
signes algunes de les 
seves obres  que tenen a 
la biblioteca de l’escola.
 Va ser una activitat 
molt enriquidora, un bon 
al·licient per endinsar i 
engrescar l’alumnat en 
el món poètic.



15<<C O M A R C A

Os de Balaguer no vol que es silenciïn 
les campanes dels pobles catalans

 La 4a marxa-trail Les 
Peülles 54 ja té data con-
firmada. Serà el proper 
15 de maig per quan 
el Club Excursionista 
Les Peülles del Montsec 
prepara la seva quarta 
edició. S’organitzen dos 
recorreguts de 34 Km 

i 54 Km circulars, com-
binan pista i corriol, amb 
sortida i arribada a la 
pista poliesportiva de les 
Avellanes i es passa pels 
quatre pobles d’aquest 
municipi, Les Avellanes, 
Vilanova de la Sal, Santa 
Linya i Tartareu.

La Marxa-trail Les Peulles 54 
es farà el proper 15 de maig

Moment de la sortida de l’any passat

 Prop de 70 campaners 
s’han reunit durant els 
dies 23 i 24 d’abril a Os de 
Balaguer en la XXIX Edició 
de la Trobada de Campaners 
per reclamar la necessitat 
d’ensenyar els tocs de 
campanes en els col·legis 
com un element cridaner i 
imaginatiu per explicar la 
importància que han tingut 
i tenen les campanes en la 
nostra història i cultura i 
evitar que siguin silenciades 
per altres interessos com 
a econòmics o normatius. 
Així  ho ha assenyalat 
Jaume León, president de la 
Confraria de Campaners. 
 Per la seva banda, 
l’alcaldessa d’Os, Estefania 
Rufach, afirmà que cada any 
la Trobada de Campaners 
compon un toc per una causa 
que pensen que és justa.Trobada de Campaners a Os de Balaguer

Durant la celebració de la XXIX Trobada de
Campaners es va fer un toc per a evitar que es
silenciïn les campanes per interessos econòmics
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 Algerri es prepara per 
celebrar la 4a Fira d’Algerri 
el proper 8 de maig. 
 Després d’organitzar 
l e s  t r e s  e d i c i o n s 
precedents en el mes 
de juliol, enguany la 
Comissió de la Fira de 
l’Ajuntament d’Algerri 
ha traslladat aquest 
important esdeveniment 
del municipi al mes de 
maig, per tal d’oferir amb 
majors garanties els 
diversos atractius de la 
Fira i del poble d’Algerri. 
 L a  C o n s e l l e r a 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de 
Catalunya, Meritxell 
Serret, inaugurarà la 4a 
Fira d’Algerri. A partir 
d’aquest moment es 
posaran en marxa les 
activitats previstes, totes 

Algerri celebra la quarta
edició de la Fira el proper 
diumenge 8 de maig

Fira del Cereal d’Algerri

enfocades vers la posada 
en valor del treball artesà, 
el benestar alimentari i la 
venda de productes de 
proximitat. Així doncs, el 
Mercat Artesà obrirà les 
portes de la Fira, junt amb 
la 3a Trobada de Puntaires 
i el 2n Concurs de Pintura 
Ràpida d’Algerri. Alhora, 
en diversos escenaris del 
poble es faran mostres 
d’oficis tradicionals. 
 Enguany,  la  Fi ra 
d’Algerri no tanca al 
migdia i per això s’oferirà 
dinar ben cuinat pel 
Restaurant Casa Mercè. 
A la tarda es realitzarà 
la 1a Jornada de Salut, 
Alimentació i Agricultura 
amb la participació de 
Josep Bover i Pilar Sala. 
Per cloure la Fira, la Coral 
Shalom presentarà la seva 
actuació «Fent Camí».

La ZER el Jonc recapta diners per
l’AFANOC amb un cursa solidària
 El passat diumenge 10 
d’abril, 150 nens i nenes 
d’edats entre 1 i 12 anys, van 
participar a la 5a edició de 
la  Cursa Solidària del Jonc, 
realitzada a la població de la 
Ràpita. 
 El principal objectiu 
era promocionar l’esport 
escolar, i alhora, recollir 
fons a favor de l’AFANOC 
(Associació de Familiars 
i Amics Oncològics de 
Catalunya), que treballa 
pel càncer infantil.
 Una cursa organitzada 
conjuntament entre el 
Consell Esportiu de la 
Noguera, l’Ajuntament de 

Vallfogona de Balaguer i les 
escoles que formen la ZER 
El Jonc, com són els centres 

Cursa Solidària de la ZER el Jonc

Menàrguens senyalitza tots els camins 
del terme tant de l’horta com del secà

Senyalització dels camins de Menàrguens

educatius de les poblacions 
de Camarasa, La Ràpita i de 
Menàrguens.

 L’Ajuntament de Menàr-
guens ha materialitzat el 
projecte de retolar els camins 
del terme municipal. Ja han 
començat  a posar els indica-
dors als camins de l’horta i els 
del secà. En aquests rètols, 
a més dels noms també s’hi 
indica la longitud dels camins 
quan es pertinent.
 És una actuació rellevant 
ja que amb la senyalització hi 
ha implícit el reconeixement 
d’uns camins que per als 
vilatans més joves o els nou-
vinguts són moltes vegades 
desconeguts.
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El Consell presenta la guia turística 
“Montsec, Prepirineu de Lleida”

 La presidenta del Con-
sell Comarcal de la No-
guera, Concep Cañadell, el 
vicepresident del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, 
Martí Cardona, i el conseller 
de Promoció Econòmica 
del Consell Comarcal de la 
Noguera, Carlos Garcia, van 
presentar la Guia turística 
«MONTSEC, Prepirineu de 
Lleida».
 La  Guia  consta  de 
dos parts. En la primera 
es presenta el Montsec 
de forma temàtica i per 
productes, i sota el títol de 
Montsec: Muntanya, Aigua 
i Cel es parla d’astroturisme 

o turisme de les estrelles, 
de natura i turisme actiu, 
de patrimoni històric i 
de gastronomia. En la 
segona part es proposen i 
s’expliquen un total de 48 
visites a espais o indrets 
distribuïts en 4 itineraris: La 
Porta del Montsec , Montsec 
Nord, Montsec Sud i Segre-
Rialb. També hi consten les 

Guia turística Montsec

dades de les quatre Oficines 
de Turisme que hi ha al 
Montsec.   
 A q u e s t a  G u i a  é s 
complementada amb un 
mapa on es dibuixen i es 
situen els 4 itineraris i les 48 
visites recomanades. Al dors 
del mapa es dóna informació 
de tots els serveis turístics: 
allotjaments, empreses 
d’activitats i restaurants 
del territori. Actualment ja 
està en procés de renovació 
i  actuali tzació la web 
montsec.cat.
 Des de la dissolució del 
Consorci del Montsec són 
els  Consells de la Noguera i 
el Pallars Jussà, amb suport 
de la Comissió de seguiment 
del Montsec els encarregats 
de promocionar la marca 
Montsec i de  gestionar 
el Centre d’Observació de 
l’Univers i la Certificació 
Starlight.

Presentació de la Guia

La guia turística del 
Montsec conté un mapa 
on hi ha situats els 4 
itineraris i les 48 visites 
recomanades

 C e n t e n a r s  d e 
persones han visitat 
aquest passat diumenge 
dia 24, la 8a edició de la 
‘Net. Fira del Sabó’ de 
Montgai on es mostraven 
més de 500 referències de 
sabons entre els quals 
hi havia el tradicional 
sabó de cas, els també 
h a b i t u a l s  s a b o n s 
d’espígol, timó, argila, 
coco, cafè, xocolata... 
entre d’altres de més 
innovadors com el sabó 
de cànnabis, de tiramisú, 
de taronja o de diferents 
espècies de l’Índia.
 L’a lcalde,  Jaume 
Gilabert, va destacar 
que l’objectiu  d’aquesta 
edició era introduir els 
més petits en el món del 
sabó i conscienciar-los 
de la importància del 

Montgai va acollir una nova 
edició de la Fira del Sabó 
aquest passat cap de setmana

Fira del sabó de Montgai

La novetats d’enguany 
ha estat els tallers 
per als més joves 
saboNet, fer sabó de 
manera tradicional

reciclatge d’olis motiu pel 
qual durant tota la jornada 
s’han organitzat tallers 
infantils d’elaboració 
de sabó amb glicerina, 
colorants i espècies.
 E l  c e r t a m e n  h a 
c o m p t a t  a m b  l a 
p a r t i c i p a c i ó  d ’ u n a 
quinzena d’artesans que 
es dediquen a l’elaboració 
de sabó així com una 
trentena d’expositors 
del territori que oferien 
una gran quantitat de 
productes artesans.
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Més de 50 persones coneixen “Els ocells 
secrets de la bultra” del riu Segre

 C à r i t a s  d ’ U r g e l l 
obrirà un pis d’acollida 
transitori per a famílies 
necessitades, a la ciutat 
de Balaguer.
 Es tracta d’un pis 
molt cèntric a la població 
que ha estat cedit per un 
particular a Càritas en 

les darreres setmanes i 
que es rehabilitarà per 
fer aquest acolliment. 
 Es preveu que les 
obres de rehabilitació 
comencin el proper mes 
d’abril i la previsió és que 
estiguin acabades abans 
d’aquest estiu.

Càritas obre un pis d’acollida 
transitori a Balaguer

Càritas

Sortida a la Bultra

 Més d’una cinquantena 
de persones, entre grans 
i petits, van participar el 
passat diumenge de la ruta 
guiada  “Els ocells secrets 
de la Bultra” organitzada 

pel Centre d’Interpretació de 
l’Or del Segre i que ha anat 
a càrrec del Pere Esteve, del 
Grup de Natura Terres de 
Ponent.
 El punt de trobada va ser el 

Centre de l’Or on, després de 
visionar algunes imatges dels 
ocells que es podrien trobar, 
el grup va baixar a la llera del 
riu Segre on va començar 
la passejada i l’observació  
fins arribar una mica més 
enllà de la passarel·la de 
fusta que creua el riu Sió, 
a l’Horta d’Amunt. En total 
es van poder identificar i 
observar més d’una vintena 
d’espècies, entre les quals el 
bernat pescaire, el martinet 
blanc, el voltor comú, el 
gavià argentat, la xivitona 
o la cuereta torrentera 
entre d’altres. Degut a 
l’èxit de participació que 
va tenir l’activitat, el Centre 
d’Interpretació de l’Or del 
Segre juntament amb el Grup 
de Natura Terres de Ponent 
no descarten organitzar-ne 
una altra pròximament.
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Classificació
Primera Catalana

1. Castelldefels ............60
2. Vilanova  ..................55
3. Santboià ...................55
4. Balaguer ................. 54
5. Igualada ...................51
6. Lleida B ....................50
7. Jesús i Maria ...........48
8. Suburense ...............48
9. Vista Alegre .............44
10. Sant Ildefons .........44
11. Vilaseca ..................39
12. Rapitenca ...............38
13. Viladecans .............33
14. Terrassa ..................33
15. Reddis ....................25
16. Amposta .................24
17. Torredembarra ......15
18. Catllar  ......................3

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. A. Fernàndez .... 16
2. S. Galceran ........ 6
3. Yerai Darias ....... 4
4. Ivan Fontana ...... 4
5. G. Soldevila........ 4
7. M. Sánchez ........ 3
8. I. Solanes ........... 3
9. M. del Águila ..... 2
10. J. Clivillé .......... 2
11. P. Solanes......... 2

 El Balaguer sembla 
haver superat la crisi 
de joc i resultats amb 
dues victòries davant 
el Terrassa a casa i 
al camp del Vilano-
va, en un partit molt 
complicat en que els 
balaguerins amb dos 
gols a principis del 
partit, minut 6 i 10, 
van sentenciar un en-
contre que era de vida 
o mort per continuar 
seguint en la lluita pels 
llocs capdavanters de 
la classificació. El dia 
del Terrassa, Adrià F. 
amb 2 gols aconse-
guia arribar als 16 gols 
d’aquesta temporada.

Adrià Fernández

Propers encontres

01/05/2016 --  17 h
Camp  Municipal 

de Balaguer
Balaguer| Jesús i Maria

-------------------------------------
08/05/2016  --  17 h

Camp Municipal 
d’Amposta

Amposta| Balaguer

El Balaguer torna a enganxar-se al
capdavant de la classificació de 1a

FUTBOL>> Els
balaguerins han
sumat els sis punts en 
joc amb sis gols a favor i 
només un en contra

17/04/2016

BALAGUER 3
TERRASSA 0

 El Balaguer aconsegueix 
trencar la ratxa negativa de 
resultats guanyant els dos 
partits d’aquesta quinzena 
davant el Terrassa a casa, 
guanyant per 3-0 amb un gol 
de Iván Fontana i dos d’Adrià 
Fernández, amb un domini 
absolut, sense deixar que 
els egarencs xutessin ni una 

els tres punts en un partit en 
que molt aviat es van posar 
les coses de cara per las bala-
guerins, ja que al minut 6 Iván 
Fontana, i quatre minuts més 
tard, Pau Solanes sorprenien 
als vilanovencs i es posaven 
amb un 0-2 en el marcador. 
 Els locals van reaccionar 
i al minut 22 van aconseguir 
retallar diferències. Amb el 
1-2 s’arribaria al descans. A 
la segona part, el Balaguer 
va controlar bé els intents 
d’acostar-se a la porteria 
d’Alfred, i al minut 74, Genís 
Soldevila rematava el partit 
amb un tercer gol que ja no 
podrien remuntar els locals, 
tot i que durant els darrers 
deu minuts van jugar amb un 
home més per l’expulsió de 
Yerai per doble targeta groga.
 Aquestes dues victòries 
han tornat a situar als bala-
guerins amb tots les opcions 

sola vegada entre els tres pals 
defensats per Clarisó.
 D’altra banda el passat 
diumenge i en el partit més 
complicat dels que li queda-
ven al Balaguer fins a final de 
temporada, com era davant el 
Vilanova, segon classificat, 
els homes de Jordi Cortés 
van aconseguir emportar-se 

24/04/2016

VILANOVA 1
BALAGUER 3

Jordana defensant una pilota

Iván Fontana va obrir el marcador

per intentar l’ascens. El Bala-
guer rebrà al Jesús i Maria, 
un equip amb bons resultats 
a casa, però que fora de casa 
s’ha mostrat força irregular.
 Després els balaguerins 
jugaran dos partits consecu-
tius fora de casa, a Amposta 
i Viladecans, abans de rebre 
el Vista Alegre i acabar la 
temporada a Torredembarra.
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 P e r  s e g o n  a n y 
consecutiu Balaguer va 
acollir les Territorials 
Catalanes de Futbol Sala, 
amb la participació d’uns 
360 jugadors i tècnics.
 L a  n o v a  j u n t a 
directiva de la FCFS 
encapçalada  pel nou 
President Dani Vives, 
s’estrena celebrant a la 
capital de la Noguera 
una gran festa de Futbol 
Sala, on han participat 24 
seleccions.
 Balaguer va acollir 
m é s  d ’ u n  m i l e r  d e 
p e r s o n e s  e n t r e  e l s 
pavellons d’Inpacsa i el 
Poliesportiu, i es va poder 
gaudir d’una veritable 

festa de FUTSAL, on els 
organitzadors (pares del 
CFS Balaguer) van tenir 
molt a veure per que tot 
sortís rodat.
 E l s  j u g a d o r s 
par t ic ipants  en  les 
diferents seleccions 
s’endugueren un bon 
record d’aquesta jornada 
i van gaudir jugant a 
futbol sala.

Balaguer va acollir per segon 
any consecutiu les Territorials 
Catalanes de Futbol Sala

Campions de Lleida en categoria benjamí

FUTBOL SALA>> Les 
noies van guanyar a 
casa davant el Morell 
i els nois van caure 
davant el Ramon Llull

Ares Perera aconsegueix la primera 
posició als 1500 en la lliga infantil

 Molt bons resultats en 
la 6a Jornada de la Lliga 
Catalana Aleví i 5a infantil 
disputat el cap de setmana 
del 16 i 17 d’abril a la piscina 
del CN Cervera i CN Lleida.
  E n  l a  L l i g a  A l e v í 
destaquem en categoria 
femenina l ’Aurembiaix 
Pifarré segona en els 200 
papallona i tercera en 50 
i 800 lliures, en femenina 
del 2004 l’Alexandra Papell 

segona en els 50 lliures i 
tercera en els 800 lliures, 
l’Aina Torrubiano 4a en els 
800 lliures. En categoria 
masculina aleví tenim la 
segona posició de l’Aitor 

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> Va batre el 
rècord del club en la 5a 
jornada de la Lliga
Catalana Infantil
disputada a Lleida

El CTT Villart Logístic es col·loca primer 
de la taula abans de rebre al Cartagena

CTT Balaguer Villart Lógistic

TENNIS TAULA>>Les balaguerines s’imposaren per 
1-4 al School Zaragoza i dissabte reben al Cartagena

Morales en els 1500 lliures i 
els 200 papallona i la 5a d’en 
Joan Bonet en els 50 lliures. 
En la lliga Infantil femenina  
primera posició de l’Ares 
Perera en els 1500 lliures.

 El passat cap de set-
mana el Balaguer Villart va 
fer un nou pas en la classi-
ficació al capdavant de la 
Superdivisió al guanyar a 
domicili al School Zaragoza 
per 1 a 4.
 Amb aquesta  nova 
victòria les balaguerines es 
situen provisionalment com 
a líders de la classificació 
de Superdivisió,  si  bé 
amb un partit més que 
el Cartagena, segones 
classificades, proper rival 
el dia 30 d’abril a Balaguer 
i que serà probablement 
el que determinarà qui 
guanya la lliga en aquesta 
temporada.
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  Menàrguens  ha 
culminat avui amb èxit 
la reconversió de la seva 
prova atlètica, nascuda 
fa quatre anys com a 
Cursa del Jonc i ara 
rebatejada com a Cursa 
del Sucre. David Adán 
i Noemí Aumedes han 
estat els guanyadors de 
la prova llarga en aquesta 
reestrena, que ha aplegat 
uns 250 participants entre 
totes les seves propostes.
 La cita, puntuable 
per a la Lliga Ponent, 

David Aran i Noemí Aumedes 
guanyen la cursa del Sucre de 
Menàrguens de 10 km

Podi masculí de la Cursa del Sucre de Menàrguens

Marc Aranda i Mari 
Santfeliu es van
imposar en la prova 
de 5 quilometres el 
passat diumenge

proposava una jornada 
esportiva i lúdica amb 
curses infantils, una 
caminada popular de 7 
kilòmetres, una cursa de 
5 i una altra de 10, totes 
elles amb una part d’asfalt 
i una altra de terra. 
 En els 5 kilòmetres, 
l ’ independent  Marc 
Aranda ha vençut amb un 
temps de 17.33, seguit a 7 
segons per Sergi Nunes 
(Runners Balaguer) , 
segon amb 17.40, i per 
Alejandro Renales (Clos 
Pons Thai Runners), 
tercer amb 18.04. En 
dones, Mari Sanfeliu (La 
Guineu) ha guanyat amb 
21.12 pel davant d’Isabel 
Pascual (Last Zankada), 
amb 23.01, i de Cristina 
Gardeñes (Clos Pons Thai 
Runers), amb 23.40.

La Sentiu organitza la segona edició de 
la Cursa de la Serp el 7 de maig

 El proper dissabte 7 de 
maig per la tarda, dins del 
marc de les festes del Roser, 
la Sentiu de Sió organitzarà 
la segona edició de la Cursa 
de la Serp de 17 quilòmetres, 
una de 10 quilòmetres i una 
caminada popular de 5 
quilòmetres, sense oblidar 
les curses infantils, amb 
sortida i arribada al camp 
de futbol.
 Aquesta segona edició 

de la cursa, que inclou les 
dues curses i la caminada 
per adults i les curses per 
als més joves està inclosa 
al calendari de la lliga de 
la Noguera per segon any 

Cartell de la cursa de la serp de la Sentiu

ATLETISME>> La prova 
consta d’una cursa de 
17 km, una de 10 km i 
també d’una caminada 
popular de 5 km

Josep Maria Marqués, 3r de la seva
categoria a la Night Run de Rio 

Josep Maria Marqués

ATLETISME>> El balaguerí va participar a la prova 
de 5 km, sent 3r de la categoria i 22è de la general

consecutiu.
 Les inscripcions ja 
estan obertes, es poden 
fer des del seu blog: http://
cursadelaserp.blogspot.
com.es

 Josep Maria Marqués, 
atleta balaguerí del Run-
ner’s Balaguer CE va parti-
cipar a la Night Run series 
de Rio de Janeiro, futura 
seu olímpica, aconseguint 
la tercera posició de cate-
goria i 22è de la general.
 Una cursa amb més de 
5.000 atletes participants, 
on es va partirla prova amb 
dues disciplines, de 5 i 10 
quilòmetres.
 L’atleta balaguerí va 
participar a la cursa de 5 
quilòmetres en un circuit 
que es va fer 4 quilòmetres 
de sorra i 1 quilòmetre per 
sobre l’asfalt.
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O P I N I Ó

Gràcies per posar-vos la gorra
Comissió organitzadora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Des de la Comissió 
Organitzadora ens volem 
adreçar a tots els assis-
tents a la festa Posa’t la 
gorra, que va tenir lloc a 
Balaguer el diumenge 17 
d’abril,  per expressar el 
nostre agraïment per la 
vostra participació en els 
diferents actes que es van 
dur a terme al llarg de tot 
el dia. La implicació de 
les institucions, patroci-
nadors, responsables de 
tallers,  el voluntariat... es 
va veure recompensada, 
d’una manera molt grati-
ficant, per la resposta de 
tota la ciutadania que va 
donar una veritable lliçó 
de companyonia, com-
portament  i solidaritat.
 Comentar-vos que el 

resultat final ha estat es-
pectacular, 7.350 gorres 
venudes, més de 4.500 
inscrits a la cursa cami-
nada; un dinar, que es 
va haver de tancar, amb  
vuit-cents comensals i 
una Fira dels Somnis ple-
na d’activitats que trans-
metien encant, rialles, 
il·lusió... als milers d’in-
fants i adults que omplien 
de gom a gom el Parc de 
la Transsegre. Tot plegat 
per fer possible una re-
captació total de 61.381 
euros.
 Balaguer i la Noguera 
han donat la millor mos-
tra de solidaritat envers 
el càncer infantil i tots 
vosaltres n’heu estat els 
veritables artífexs.

 Som conscients que 
hi ha aspectes a millo-
rar i que en el trajecte 
de la feina feta potser 
hem comès errors que 
ens hauria agradat que 
no s’haguessin produït. 
No obstant creiem que 
l’esforç i la dedicació de 
molts dies han servit per 
aconseguir els objectius 
que ens havíem prefixat 
i això ens ha omplert de 
satisfacció.
 Gràcies novament 
i us encoratgem a aju-
dar-nos per fer possible 
la segona edició de Po-
sa’t la Gorra l’any  2017.
 Ha estat un pla-
er enorme compartir 
aquest projecte amb tots 
vosaltres.

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

Més espectacle
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quasi es podria fer la 
pregunta de l’import que 
cadascú de nosaltres ha 
de pagar per l’espectacle 
variat, amb moments ben 
diferents i que el fan molt 
distret. Tot això per si no 
n’hi hagués prou, barrejat 
amb milions per aquí i se-
nyors investigats per allà. 
De tot color, però domi-
nant el PP i el PSOE.
 No hi ha cap dubte que 
ha canviat del tot l’escena-
ri, però els “artistes” són 
amb pocs canvis, els ma-
teixos. Han estat formats 
en escoles semblants, 
amb un mateix lema edu-
catiu: “Tot per nosaltres 
que som els millors” . No 
poden deixar el seu sec-

tarisme que ells bategen 
amb noms ben concrets, 
com el seu programa o 
ben indefinits com el seu 
ideal; el primer no es com-
plirà si no els hi convé i 
el segon val més no par-
lar-ne. Sense dubtar-ho, jo 
penso, deu anar camí de 
sous alts per poder decla-
rar a Hisenda i engreixar 
el compte del seu partit, 
i la resta de l’ideal és el 
salari prou digne per cert. 
Veritablement són quatre 
els autèntics idealistes, 
i són els corderets pas-
quals sempre.
 Un no pot entendre, 
que aquest voluntariós 
noi del Sánchez, prefereixi 
pactar amb uns com els 

de Podemos, tan amants 
dels espectacles, i de cap-
girar-ho tot, sense assegu-
rar resultats, ni l’estabili-
tat que tan necessària és 
avui en una economia de 
mercat en crisis, i conti-
nua no pensant que els 
117 diputats del PP poden 
bloquejar unes determina-
des mesures que es van 
prometent alegrement. I 
per acabar de rematar una 
possible acció de govern, 
els 145 escons del Senat, 
permet frenar qualsevol 
reforma de la Constitució 
i aplicar l’article 155. I tot 
això crec que ja ho he dit, 
però el Sr. Sánchez “and 
company” no ho ha citat 
mai ni per casualitat. La 
gent, el poble, vol més 
que res Pau, i la Pau cor-
re perill, en unes circum-
stàncies com tenim avui. 
La societat està esclafada 

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

Indesinenter
Escup al cel

Llençava pedres 
al teulat de l’altre,
pedres punxegudes
pedres molt pesentes.

Hi llençava sutges,
brossa i improperis,
pedres molt pesentes,
de males maneres
al teulat de l’altre.

De sobte fuentes,
com un bumerang,
de retorn les pedres,
les més grans entre elles,
de cop li vingueren 
com mal averany.

en tants trossos com una 
síndria caiguda d’un se-
gon pis. Un Gobierno no a 
“la valenciana”, si no a la 
“alemanya” és el que con-
vé fer.
 Vaig llegir fa temps 
que es necessita vertader 
talent per gestionar el 
que no és teu, era una tal 
Anne Wintour la que ho 
va escriure. Jo vaig pen-
sar en el Sr. Mas-Colell, 
en el seu pas per l’Eco-
nomia de la Generalitat, 
i crec que ara deu poder 
respirar i viure amb pau i 
tranquil·litat. I com sem-
pre en el nostre país, dir 
veritats no és un llenguat-
ge gaire aconsellable; ell 
les va dir. Aquí passem 
d’un silenci sepulcral, que 
pot durar quasi quaran-
ta anys, a gesticular com 
uns malalts de San Vito. 
Demanant un salari soci-

al per tothom que no faci 
res. Pisos de gent que ha 
pagat de sempre els seus 
impostos, poden veure el 
seu domini perdut a favor 
d’aquell, que no faci res. 
Aquella dona que treballa 
fora de casa, que potser 
no tindrà cap ajuda en la 
seva vellesa, no serà el 
cas de la dona que no para 
d’estar prenyada, que ja té 
i frueix el premi, amb to-
tes les ajudes que tindrà, 
per a que no faci res, tan 
sols per criar com una co-
nilla. Tot plegat fa que un 
no tingui massa confian-
ça en algunes formes de 
governança, tan socials. 
tan populistes., que la in-
eficàcia resulti insuporta-
ble econòmicament, i tot 
passaria per l’absència de 
talent. Recordarem a la tal 
Anne Wintour i haurem fet 
tard.
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 Tallers, ballades de 
sardanes, demostracions 
de dansa, firmes d’autors 
de casa, contes i premis 
literaris són algunes de 
les activitats que van 
celebrar-se  per Sant Jordi. 
Ajuntament i entitats van 
elaborar, un any més, un 
programa on la cultura i 
la participació ciutadana 
eren e ls  pr inc ipals 
protagonistes. Tot plegat, 
sense oblidar les roses 
i els llibres, que molts 
balaguerins i balaguerines 
van adquirir   en les 
diverses parades ubicades 
ens els principals carrers 
de la ciutat. 
 Una  b a l lad a  d e 
sardanes al carrer Major 
i un concert de cançons 
tradicionals al carrer 
d’Avall, organitzat pels 

Els llibres i les parades de 
roses tornen a ser els
protagonistes de Sant Jordi

Sant Jordi

A la tarda es va fer el 
lliurament dels premis 
escolars literaris de 
Sant Jordi a la sala 
d’Actes

comerciants del centre 
històric, dissabte tarda, 
on tot i la pluja els que 
s’hi van passejar van 
estar convidats a coca i 
moscatell.
 La Diada de Sant 
Jordi va acabar amb el 
lliurament dels Premis 
Literaris de Sant Jordi 
a la Sala d’Actes de 
l ’ A j u n t a m e n t  i  u n 
espectacle familiar de 
pallassos i circ, que 
s’havia de fer a la plaça, 
però degut a la pluja es va 
fer al vestíbul.

Balaguer rep diferents presentacions de 
llibres durant la setmana de Sant Jordi

 Els dies previs a Sant 
Jordi, s’han viscut a Bala-
guer, varies presentacions 
de llibres d’autors locals.
 El dilluns 18, es va pre-
sentar davant del públic 
balaguerí, “La nova cuina 
de Balaguer”, amb receptes 
del restaurant Cal Xirricló, de 
la mà de Jordi Gabriel Jové i 
Marc Lorés, acompanyats de 
Francesc Molins, propietari 
del restaurant.
 El dia 19 d’abril es va 
presentar el conte “La prin-
cesa Sara i el capità Mario” 
escrit i il·lustrat per  Ramon 
Mayals, que veu la llum amb 

la col·laboració de la Dipu-
tació de Lleida i el Consell 
Comarcal de la Noguera. 
Es tracta d’un senzill relat 
de la seva vida quotidiana 
a través del qual els lectors 
copsaran entrebancs però, 
tanmateix, també descobri-
ran una finestra oberta a la 
felicitat. El conte és gratuït 
i es distribuirà a totes les 
escoles de la Noguera per-

“La nova cuina de Balaguer”, receptes de Cal Xirricló

Presentació del llibre de Ramon Mayals

què puguin utilitzar-lo com 
a eina educativa, i també a 
les biblioteques públiques. 
També es podrà trobar a la 
llibreria-estanc Sanagustín 
de Balaguer.  
 D’altra banda, el passat 
dia 20, també es va fer la 
presentació del llibre “De 
bon rotllo!”, de Miquel 
Aguilà Barril, exalcalde de 
Balaguer. Anècdotes que 
han viscut uns 30 polítics 
lleidatans, on s’explica coses 
d’aquestes personalitats.
 Per acabar, el dijous 
21 d’abril, la sala de la 
Lapallavacara va servir 
d’escenari per la presentació 
del llibre “Versos en caure la 
nit” de la balaguerina Sònia 
C. Ingnés. La presentació 
va anar a càrrec de Josep 
M. Simón i Auberni. Un 
poemari on l’autora es 
despulla, exposant el que 
pensa compartint-ho amb 
el lector.

Els autors balaguerins, 
han aprofitat per
presentar les seves 
novetats al voltant de la 
Diada de Sant Jordi
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Tartareu acull aquest cap de setmana 
el tercer festival de música folk

 El passat 16 d’abril, la 
plaça de Sant Salvador va 
acollir la II Feria de Abril, 
organitzada per la Casa 
de Andalucia de Balaguer, 
amb gran èxit de partici-
pació.
 Els actes es van iniciar 
amb un cercavila pels 
carrers de la ciutat. Els 

participants van ballar 
sevillanes, i posteriorment 
l’acte inaugural amb les 
autoritats locals va donar 
pas al dinar de germanor 
i a les activitats musicals 
de la tarda, amb la inter-
venció de diferents grups 
a la mateixa plaça i al 
local Lapavallacara.

Balaguer acullí la II Feria de 
Abril a la Plaça Sant Salvador

Missa rociera

Grup de folk Bauma

 Tartareu acollirà del 
29 d’abril a l’1 de maig, 
e l  «Tartareu Folk I I I» , 
amb concerts, audicions, 
balls i tallers de danses 
tradicionalsd’arreu del món.
 Els actes començaran 
el divendres 29 d’abril a 
partir de les 20 del vespre 
amb el grup de folk Bauma 
de música tradicional 
mediterrània i europea.
 El dissabte hi haurà 
taller de Square Dance amb 
Joan Benaiges, corrandes 
amb Anaís Falcó i Christian 
Simello al matí i taller de 
danses d’Israel, danses i 
balls autòctons i música 
tradicional i moderna amb 
companyia Torreta.
 El diumenge al matí es 
tancarà el programa amb un 
taller de balls occitans amb 
Joan Codina a les 11 h.

El Tartareu Folk arriba a l seva tercera edició, amb 
concerts, tallers i audicions de diferents balls i
danses populars d’arreu del món
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
--------------------------------------
VENTA xalet unifamiliar 
a 6 minuts de Balaguer. 
Parcel·la urbanitzada de 
2.300 m2, amb piscina i 
barbacoa. Excel·lent situ-
ació. De particular a par-
ticular. Raó: 679212459.
---------------------------------------
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. 
Informació al telèfon: 
973450565.
---------------------------------------
ES LLOGA pis a Vallfogo-
na de Balaguer. 1 hab., 
1 bany, cuina i rentador 
amb balcó. Preu: 270 
euros/mes. Inclòs al preu 
la quota de la comunitat 
de veïns. Raó: 679606061.
---------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, totalment 
equipat, aire condici-
onat, foc a terra, amb 
vistes al riu. Lloguer de 
pàrquing al c/ Urgell de 
Balaguer. Raó telèfons: 
973447752-639920281.

---------------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col·legi 
Vedruna. Raó: 973450555.
-----------------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des, la millor zona de 
Balaguer. Al costat del 
col·legi Mont-roig, de 
516 m2 d’extensió. Raó: 
676996765.
-----------------------------------------
ES LLOGA local al Pas-
seig de l’Estació. Raó: 
625380292. Abstenir-se 
curiosos. Atenc per what-
sapp.
-----------------------------------------
ES TRASPASSA llibreria-
papereria a Balaguer. En 
ple funcionament, per 
no poder atendre. Raó: 
669487954.
-----------------------------------------
SI VOSTÈ és propietari 
i vol llogar o vendre el 
seu immoble, vingui a 
Finques Casa-Teva. Tenim 
gran demanda de pisos 
de lloguers i venta. Asse-
gurança de cobrament i 
vandalisme. Ens trobarà al 
c/ La Plana, 31 baixos de 
Balaguer o al 670284619.

---------------------------------------
PIS LLOGUER/VENTA al 
c/ Urgell, 80 m2, 2 habita-
cions. Amb opció a pàr-
quing.  Raó informació: 
636438420.
---------------------------------------

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. 

TREBALL
--------------------------------------
MARIA, autónoma, 
ofrece sus servicios de 
limpieza, para comuni-
dades y oficinas. Razón: 
628064743.

--------------------------------------
ES PRECISA mecànic 
de l’automòbil per ta-
ller ubicat a Balaguer. 
Enviar Currículum a 
l’e-mail: vxadsuar@
eresmas.com o bé tru-
cant al 973447510.
--------------------------------------
ARA ÉS L’HORA d’apren-
dre anglès. Nativa dóna 
classes part iculars . 
Amb possibilitat de fer 
classes de conversa, en 
grups organitzats o bé 
fent classes particulars. 
Aprèn anglès, escrit i so-
bretot parlat! Interessats 
demaneu informació al 
telèfon: 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 el 
teu pressupost, sense cap 
compromís. Contacte: 
Dani Arregui. Truca al: 
686774086 o bé envia’m 
un mail: daniaso@gmail.
com

---------------------------------------
CONSTRUCCIONS RA-
MON. Treballs de pale-
teria, reformes, interiors, 
teulades, granges, viven-
des... Preu econòmic. 
Raó: 690921832.
--------------------------------------
FAIG CLASSES particu-
lars d’anglès per  estu-
diants d’Educació Pri-
mària, ESO o Batxillerat. 
Raó: 698383277.
---------------------------------------
SE OFRECE chica joven 
de Balaguer, para hacer 
trabajos de camarera, 
cuidado de personas 
mayores y niños. Con 
carnet y coche. Total dis-
ponibilidad. Con garan-
tías y buenas referen-
cias. Razón: 650881180.
-------------------------------------
EMPRESA de Publici-
tat i Comunicació, pre-
cisa: personal pel seu 
departament Comer-
cial i Distribució. Im-
prescindible carnet de 
conduir. Interessats/
ades enviar foto recent 
i currículum vitae a: 
personal@infocomar-
ca.com
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                   disb. i diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
06.10                         TÀRREGA                                dill. a dissb.
07.10                                 “                                          dill. a dissb.
07.50      “                       dill. a div.
12.00                                   “                                        dill. a dissb.
15.00                                “                                    dill. a dissb. 
19.30     “ dill. a dissb.
07.10      LLEIDA de dill. a div.
07.40 “ diari
07.45 “ de dill. a dissb.
07.48 “ de dill. a dissb.
07.55 “ dimt., dimc. i div.
08.00 “ dill., dij. i div.
09.10 “ dissabte
09.15 ” de dill. a div.
10.45 “ diumenges
10.50 “  de dill. a div.
12.00 “  de dill. a div.
13.10 “  de dill. a div.
13.30 “  de dill. a div.
14.45 “ de dill. a div.
15.15 “ de dill. a div.
15.18 “ de dill. a div.
17.30 “ diari
17.51 “ diari
18.00 “ dissabte
19.10 “ de dill. a div.
19.21 “ diumenges
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                       disbts. mercat
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                                 de dill. a div. 
16.35   “                                      divendres 
16.50          “ diari
19.10  “                                  de dill. a div.
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius 
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU                  diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                        “                                                diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17      AGRAMUNT                   de dill. a disb.
19.47 “                                  de dill. a div.
06.30   ÀGER                             de dill. a div.
07.20  “                                      dissabtes
13.37 “                                     diumenge
14.00 “                                 de dill. a div.
14.25 “                                de dill. a div.
17.22 “                                              diari
20.07 “                                               diari
21.21 “                                 de dill. a div.
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
11.00 “                                        dissabtes
12.45 “                                        dissabtes
15.15 “                     de dill. a div. feiners

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
07.45 de dilluns a divendres
08.45 diari
09.10 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
11.00 de dilluns a dissabte
11.10 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.50  diumenge
13.00  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
16.35 diari
18.30 de dilluns a divendres
19.00 de dilluns a divendres
19.20 diari
20.00 de dilluns a divendres
20.35 de dilluns a divendres

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
10.00 (4) 10.30
14.16 (3) 14.46
18.10 (3) 18.39
18.50 (4) 19.20
21.05 (2) 21.34

BALAGUER LA POBLA
09.39 (2) 11.00
11.09 (4) 12.30

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 (2) 09.39
10.40 (4) 11.09
17.30 (3) 17.59
20.30 (2) 20.59

LA POBLA BALAGUER
12.56 (3) 14.16
17.30 (4) 18.50

(1) De dilluns a divendres feiners.
(2) Diari. Diumenges fins a Balaguer.

De les 8 de la tarda del 28 d’abril a les 8 de la tarda del 5 de maig ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 de maig a les 8 de la tarda del 12 de maig CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 de maig a les 8 de la tarda del 19 de maig 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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