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 El Balaguer Villart Logístic de Tennis Taula femení ha 
entrat amb lletres d’or a la història de l’esport balaguerí, 
lleidatà i català. L’equip que presideix i entrena Anna 
Biscarri, ànima d’aquest club, s’ha proclamat campió de 
la Superdivisió femenina de Tennis Taula. Mai abans cap 
equip femení lleidatà ho havia aconseguit, i en homes, 
només el Club Tennis Taula Borges ho va aconseguir fa 
uns anys.
 El Tennis Taula està considerat un dels esports 
minoritaris. A Catalunya hi ha unes 2.500 llicències 
federatives. I com a esport minoritari, la majoria dels 
practicants d’aquests esports tenen problemes per 
poder desenvolupar la seva carrera esportiva per falta 
de recursos econòmics, generats, d’una banda, per les 
minses ajudes que les institucions els ofereixen i també, 
en molts casos, per l’absència de patrocinadors que els 
financin part de les despeses que els genera haver de 
competir.
 A més, aquesta situació comporta la paradoxa de 
persones que destaquen en l’àmbit mundial en una 
disciplina però que no són capaces de viure del seu esport 
i la solució passa per trobar una feina que els permeti 
compaginar horaris amb la carrera esportiva.
 Aquest és el cas de les tennistes del club balaguerí, 
que l’endemà d’haver guanyat la lliga espanyola, no 
van tenir rua amb autocar, sinó que van haver d’anar a 
treballar als seus respectius llocs de treball.
 Tot i que no serveixi de massa, valgui el nostre petit 
però sentit homenatge i reconeixement pel seu esforç, 
pel seu treball i la seva lluita portant el nom de Balaguer 
arreu de la geografia espanyola.

Campiones de lliga!!!

E D I T O R I A L

PORTADA
Campiones de lliga

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

 Segons la  premsa 
d’aquests dies, alguns al-
caldes de la línia Lleida-la 
Pobla de Segur temen que 
el retard en  l’homologació 
de la circulació dels dos 
nous trens, pel tram d’1,9 
quilòmetres de la Red  Fer-
roviaria de Interés General, 

al seu pas per Lleida per-
judiqui, encara més, el ter-
ritori i els usuaris. Ja han 
passat tres setmanes de la 
desitjada inauguració i el 
papelito de Madrid, concre-
tament de l’Agencia Estatal 
de Seguridad Ferroviaria no 
arriba. No fos cas, que els 
dos  combois malmetessin 
les seves vies... Amb els 
que continuen rodant la 
seguretat està garantida?...  
I pel que es veu, Ferrocar-

rils de la Generalitat no 
té, avui, una data prevista 
per a l’entrada en servei. 
Quant haurem d’esperar 
per  desvetllar aquest enig-
ma?  Properes i, possible-
ment, unes altres properes  
elecciones generales?  O és 
que aquests combois tam-
bé formen part del proceso 
secesionista que porta a 
Ítaca?  Menys burocràcia i 
més eficàcia. O no?
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El Conseller Jordi Baiget parla dels reptes 
econòmics de la Catalunya Independent

 El Conseller d’Empresa 
de la Generalitat de Cata-
lunya, Jordi Baiget, va ser 
l’encarregat d’inaugurar el 
nou cicle de conferències 
que organitza el Cercle 
de Promoció Econòmica 
i Iniciatives de Balaguer i 
Comarca per aquest any.
 Baiget va parlar sobre 
els reptes i possibilitats eco-
nòmiques en una Catalunya 
independent. L’acte va aca-
bar amb un sopar-col.loqui 
al Restaurant Cal Xirricló.
 Abans de començar la 
conferència a la sala d’ac-
tes, el Conseller va signar 
al llibre d’honor de l’Ajun-
tament de Balaguer.Jordi Baiget

El Conseller d’Empresa va signar al llibre d’Honor de 
l’Ajuntament en la seva visita a Balaguer

 El  passat cap de 
setmana va entrar en 
funcionament el nou 
camió  de  reco l l ida 
d ’ e s c o m b r a r i e s 
adquirit fa uns mesos 
per l ’Ajuntament de 
Balaguer i que va arribar 
a la capital de la Noguera 
el passat divendres on 
els treballadors que 
han de portar el camió 
van rebre les pertinents 
instruccions sobre el seu 
funcionament.
 El nou vehicle, que 

ha costat un total de 
160.000 euros permetrà 
optimitzar molt més els 
horaris dels treballadors, 
ja que donada la seva 
capacitat,  16 metres 
cúbics, permetrà que tot 
el servei de Balaguer, es 
pugui fer entre un i dos 
viatges a l’abocador. Es 
calcula que la major part 
dels dies n’hi haurà prou 
amb un viatge i els caps 
de setmana en els que es 
recull més brossa, se’n 
faran dos. Actualment 
s’estan fent entre 4 i 5 
viatges diaris a l’abocador 
per anar a buidar el camió 
de recollida.
 Jordi Ignasi Vidal va 
indicar que el nou camió 
també compleix amb la 
normativa de sonoritat, 
essent molt silenciós.

El nou camió de recollida 
d’escombraries ja està en 
funcionament a Balaguer

Nou camió

El nou vehicle
permetrà optimitzar el 
servei amb menys
viatgers a l’abocador 
per la seva capacitatBalaguer va acollir una nova edició de 

la Trobada de Colles Geganteres
 El passat diumenge 
15 de maig, Balaguer va 
acollir una nova edició de la 
Biennal Gegantera 2016, que 
es celebra cada dos anys 
a la capital de la Noguera 
amb la participació d’una 
cinquantena de gegants de 
diferents colles geganteres 
d’arreu de les comarques 
catalanes, acompanyats de 
diferents capgrossos i grups 
de grallers que van amenitzar 
el cercavila des del parc de la 
Transsegre a la Pl. Mercadal. Trobada gegantera

B A L A G U E R
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Els pressupostos del 2016 preveuen 
amortitzar més de 2 milions del deute

 El pressupost consolidat 
de l’Ajuntament de Balaguer 
per a l’exercici 2016 serà 
de 16.928.024,48 euros i 
suposa un 11,97% menys 
que el pressupost inicial de 
l’exercici 2015. Tot i això, si 
no es té en compte l’import 
del projecte d’urbanització 
d’Inpacsa pressupostat 
durant l’exercici 2015, que no 
ha estat executat i tampoc 
està previst que s’executi 
durant aquest exercici, i 
per tant, no ha estat inclòs 
dins el pressupost inicial de 
l’exercici 2016, el pressupost 
inicial s’ha incrementat 
un 1,90% respecte el de 
l’exercici 2015.
 D e  l e s  p r i n c i p a l s 
variacions en relació el 
pressupost de l’exercici 2015 
cal destacar l’increment del 
capítol 9 d’amortitzacions El projecte d’Inpacasa no s’executarà aquest exercici

L’Ajuntament preveu una inversió de més d’un milió 
d’euros entre diferents obres que estan començades 
i en la millora de diferents serveis municipals

per un import de 448.800 
euros (27,59%), al iniciar-
se l’amortització de les 
o p e r a c i o n s  d e  c r è d i t 
concertades en el marc 
del fons de pagament a 
proveïdors. També s’ha de 
destacar l’increment de 
les despeses de personal 
d ’ a c o r d  a m b  e l  q u e 
s’estableix en la Llei de 
Pressupostos de l’Estat en 
relació al pagament als 
treballadors públics d’una 
part de la paga extra pendent 
de liquidar de l’exercici 

2012 (50%), i l’increment de 
l’1% dels salaris d’aquests  
t r e b a l l a d o r s  p r e v i s t a 
en la  mateixa Llei  de 
Pressupostos. 
 Així la despesa corrent 
consolidada de l’Ajuntament 
seria de 13.362.464,63 
euros i una  inversió de 
1.433.959,65 euros. Pel que 
fa als ingressos ordinaris, 
està previst que siguin de 
16.042.624,18 euros fet que 
suposaria un increment 
del  2 ,34% respecte el 
pressupost inicial del 2015.

Presentació pressupostos

B A L A G U E R
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 Aquest any 2016 és 
any de celebracions per 
alguns dels equipaments 
municipals de Balaguer, 
com són Ràdio Balaguer 
que celebra 30 anys, 
l’Escola Municipal de 
Música que en celebra 35, 
l’Aula Municipal de Dansa 
en fa 10 i la Biblioteca 
Margarida de Montferrat 
celebra 80 anys de servei 
bibliotecari a la ciutat.
 “ R a m u d a b i ,  1 5 5 
anys i 1 dia” neix amb la 
voluntat de crear sinèrgies 
ent re  e ls  d i fe rents 
e q u i p a m e n t s .  P e r 
aquest motiu, cadascun 
d’aquests departaments 
estan preparant una sèrie 
d’activitats al llarg de 

Ràdio, Biblioteca, Escola de 
Música i Aula de Dansa
presenten el Ramudabi

Festival d’aniversari de l’escola de Dansa Municipal

Els 4 equipaments
municipals celebren
aniversari enguany
creant el “Ramudabi 
155 anys i un dia”

l’any per commemorar 
l’efemèride.
 Ràdio Balaguer vol 
la renovació de la pàgina 
web, col·labora en la 
publicació del llibre «La 
cuina al dia» de Josep 
Maria Morel l  i  està 
estudiant la possibilitat 
de fer un concert del grup 
«Octubre». 
 L’Escola Municipal 
de Música treballa en 
l’enregistrament en CD 
del concert del dia 24 
de maig, una exposició 
35 imatges dels 35 anys 
d’Escola; l’Aula Municipal 
de Dansa va fer la Festa 
del 10è aniversari al Teatre, 
celebrada el divendres 
18 de març, l’Espectacle 
inaugural de l’exposició 
de l’Escola Municipal de 
Música i la Biblioteca 
Margarida de Montferrat 
va fer el Concert «Poemes 
dispars» a càrrec de Xavier 
Monge Quartet & Viktorija 
Pilatovic el dijous dia 19 
de maig.

Diferents artistes pinten un mural per 
recaptar fons en pro dels refugiats
 La Plataforma “No en el 
Nostre Nom” va contactar 
amb els artistes Talamonte, 
Pedra, Trepat,  Mayals, 
Chacón i Rosell, alguns dels 
quals pertanyen al Grup 
Castell Os de Balaguer, 
tots ells van protagonitzar 
una «Per formance per 
l’esperança» per tal de 
recaptar fons en pro dels 
refugiats el passat 22 de 
maig al matí a la plaça 
Mercadal de Balaguer, dins 
de la programació de la 
Festa del Comerç Just i la 
Banca Ètica. El mural està 
exposat a la sala d’actes de 
l’Ajuntament fins al pròxim 
diumenge dia 29 de maig 
a la una del migdia, quan 
es clourà l’exposició i es 
farà una subhasta pública 
del mural dels artistes, a 

un preu molt baix, i qui 
tothom qui vulgui en podrà 
adquirir un trosset, signat 
pels artistes. Del 22 al 29 
es duen a terme xerrades, 
exposicions, documentals 
i accions per conscienciar 
a la població del tracte 

Durant la pintada del mural

indigne que reben els 
immigrants a Europa. El 
dia 29 a la plaça Mercadal 
hi haurà una xerrada d’un 
membre de Stop Mare 
Mortum. Tot seguit a la 
sala d’actes es projectarà el 
documental “No borders “.

Trobada d’exalumnes de Vedruna per
commemorar el 50 aniversari de l’escola

Sopar Vedruna

 El passat 21 de maig, hi  va 
haver una  Trobada d’exalumnes 
de l’escola Vedruna Balaguer. 
Aquest acte forma part de 
les activitats programades  
per commemorar del 50è 
aniversari de la inauguració 
l’actual edifici. 
 Un recorregut pels 
diferents indrets de la ciutat 
que han comptat amb un 
edifici amb presència de la 
Congregació Vedruna i per 
finalitzar la vetllada un sopar 
de Germanor al pati de l’escola, 
amb uns tres-cents assistents.

B A L A G U E R
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Balaguer va acollir la II 
Trobada d’Aules
Universitàries de Lleida

Trobada d’Aules d’Extensió Universitària

A la trobada hi van 
participar més de 
300 alumnes de les 
diferents Aules de les 
Terres de Lleida

 Més de 300 alumnes 
de les Aules d’Extensió 
Universitària de la UdL 
de la província de Lleida 
van participat a la segona 
trobada general que es 
va fer el passat divendres 
6 de maig a Balaguer. 
 Des de les 10 del 
mat í  van  poder  fer 
visita lliure als diferents 
espais monumentals 
de la ciutat  com el 
Santuari del Sant Crist 
de Balaguer, l’església 
gòtica de Santa Maria i 

les muralles medievals. 
Després de la visita 
turística, a partir de 
les 11.30 h, al Teatre 
Municipal de Balaguer, 
els representants del 
C o n s e l l  C o m a r c a l 
d e  l a  N o g u e r a ,  d e 
l ’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer i de la UdL, 
els van saludar,  i tot 
seguit, Josep Vallverdú 
i Aixalà, escriptor Premi 
d’Honor de les Lletres 
Catalanes, va pronunciar 
la conferència «El món a 
l’abast».
 Després de celebrar 
un dinar de germanor, 
van tornar al Teatre 
Municipal per assistir 
a l’espectacle «Hop! 
Peripècia!» a càrrec  
de l’Aula Municipal de 
Teatre de Lleida.

Durant el darrer any han baixat un 
10% els fets delictius a Balaguer

 Durant l’últim any, des 
de l’abril del 2015 fins al 
30 de març d’enguany, 
han baixat un 10 % els 
fets delictius a la ciutat de 
Balaguer.
 Així es va posar de 
manifest en la Junta Local 
de Seguretat reunida a 
l’ajuntament de la capital 
de la Noguera, segons va 
explicar l’alcalde, Jordi 
Ignasi Vidal, en el programa 
“Directe a l’alcaldia” de 
Ràdio Balaguer.
 Vidal també va dir que 

Balaguer és una ciutat 
força segura pel que fa a 
nivells de delinqüència si 
es compara amb la mitjana 
catalana.
 En la Junta Local de 
Seguretat també es va  
valorar de forma molt 

Junta Local de Seguretat

Es valora molt
positivament el
dispositiu policial de 
vigilància dels mercats 
del dissabte

positiva el dispositiu policial 
de vigilància dels dissabtes 
al matí al mercat setmanal 
per evitar robatoris i furts. 
Segons l’alcalde en el darrer 
any hi ha hagut sis incidents. 
Un tema amb el que es 
continuarà treballant.

Continua les conferències del cicle Cures, 
Envelliment, Gènere i Dependència

Una de les xerrades de Nexes Socials

 El proper dia 10 de 
Juny, a les 19h, al casal 
Lapallavacara tindrà lloc 

Organitzada per Nexes Socials, el proper divendres 
10 al casal Lapallavacara a partir de les 19 hores

la segona xerrada del 
cicle “Cures, envelliment, 
gènere i dependència” 

que organitza l’associació 
balaguerina Nexes Socials.
 La xerrada comptarà 
amb la presència del Dr. 
Gerard Piñol,especialista 
en neurologia de la Unitat 
de Transtorns Cognitius de 
l’Hospital Santa Maria i de 
Montse Cetó, treballadora 
social de la mateixa unitat.
 L’objectiu de la xerrada 
és apropar a les famílies 
i persones que conviuen 
amb una persona afectada 
de demències i/o altres 
p r o b l e m e s  c o g n i t i u s 
avenços mèdics, informació 
actualitzada, al mateix 
temps que oferir-los eines 
úti ls per a mil lorar la 
convivència, acompanyant 
millor les malalties. El 
passat 27 de maig, es va fer  
la primera xerrada que feia 
referència a l’arquitectura a 
la llar.

B A L A G U E R
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 El dia 9 de maig va 
començar el termini per 
presentar les sol·licituds 
d’ajuts individuals de 
menjador escolar pel 
proper curs 2016-2017. 
Poden demanar aquests 
a j u t s  e l s  a l u m n e s 
matriculats en els centres 
de la Noguera en 2n 
cicle d’educació infantil 
i  en  ensenyaments 
obl igator is  (des  de 
P3 fins a 4t d’ESO). El 
termini per presentar 
les sol·licituds finalitza 
el proper dia 27 de maig. 
 Per sol· l icitar- los 
cal adreçar-se a les 
treballadores socials 
dels ajuntaments on 

Comença el termini per
demanar els ajuts als
menjadors escolars

Des del 9 de maig es 
poden demanar els 
ajuts als treballadors 
socials dels
ajuntaments i consell

13 persones han complementat el
programa de Treball i Formació

 El dia 15 de maig es 
va cloure el Programa de 
Treball i Formació 2015-2016 
per a persones aturades, 
prioritzant-ne les de 45 
anys o més, que havien 
exhaurit la prestació per 
desocupació i/o subsidi.
 Un total de 13 persones 
que complien els requisits 
han combinat durant sis 
mesos formació i treballs 
d e  c a r à c t e r  p ú b l i c  i 
d’interès social en diferents 
municipis cara a facilitar-

los la inserció laboral 
després d’un període llarg 
d’inactivitat.
 Aquest programa ha 
estat gestionat pel Consell 
Comarcal de la Noguera i 
s’ha portat a terme en 22 
municipis de la comarca.

Programa de Treball i Formació

Ha estat la tercera 
vegada que el Consell 
Comarcal de la Noguera 
organitza aquest Pla de 
Treball i Formació

 Finançat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
és la tercera vegada que 
el Consell Comarcal de 
la Noguera implementa 
aquest  programa a la 
comarca a iniciativa del 
Consell Comarcal.

s’està empadronat, que 
recollirà les sol·licituds 
i la documentació que 
cal  aportar. Els requisits 
per ser-ne beneficiari es 
poden consultar a les 
bases, publicades al 
BOP 76, de 21 d’abril de 
2016, i també a la web 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, a l’apartat 
d’Impresos i documents 
del Tauler d’anuncis. 
 El Consell Comarcal 
de la Noguera ha fet 
arribar a totes els centres 
escolars de la Noguera la 
informació sobre aquesta 
convocatòria perquè la 
facin arribar directament 
a les famílies del centre.  
 En  e l  curs  2015 -
2016, 434 alumnes de 
la  Noguera  van  ser 
beneficiaris d’aquest ajut, 
la majoria dels quals va 
percebre entre el 50% i el 
60% de l’import del preu 
del servei de menjador 
del seu centre.

Consell Comarcal

Homenatge als que han complert 80 anys 
a la Llar de la Gent Gran de Térmens

Homenatge a Térmens

Els actes d’homenatge van estar presidits per la 
alcaldessa i presidenta del Consell Comarcal de la 
Noguera, Concep Cañadell

 El passat 8 de maig, 
Térmens va celebrar la 
diada de la Gent Gran i 
homenatge a 25 persones 
que aquest any compleixen 
els 80 anys. 
 L’assistència als actes 
van estar presidides per 
l’alcaldessa i presidenta 
del Consell Comarcal de la 
Noguera, Concep Cañadell, 
i  de la vicepresidenta 
de l ’ens  comarcal ,  la 
consellera d’assumptes 
socials, Mª Antònia Pubill, 
el rector de la Parròquia 
mossèn Jaume Tarragó, 
i de la vicepresidenta de 
la  Llar de la Gent Gran de 
Térmens, Teresina Bellmunt 
acompanyada dels altres 
membres de la Junta.   
Assistiren 19 persones de 80 
anys amb els seu familiars, 
i altres socis de la Llar, en 
total unes 341 persones.

C O M A R C A
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 El dissabte 14 de 
maig es van celebrar la VI 
Jornada d’Implantació del 
Pla d’Assistència i Suport 
en matèria de Protecció 
Civil de la Noguera. 
Organitzada pel Consell 
Comarcal de la Noguera, 
el Parc de Bombers de 
Balaguer, la comissaria de 
Mossos d’Esquadra i els 
Agents Rurals de Balaguer, 
pretén ser un punt de 
reunió entre els cossos 
professionals que actuen 
en matèria de Protecció 
Civil i els voluntaris que hi 
col·laboren. 
 Entre els participants 
van assistir-hi integrants 
de les Associacions de 
Voluntaris de Protecció 

Jornada d’implantació del Pla 
d’Assistència i Suport de
Protecció Civil de la Noguera

Pla de suport de protecció civil

Es va celebrar el 
passat 14 de maig i la 
part pràctica es va fer 
al parc de Bombers de 
Balaguer

Civil de Balaguer, Artesa 
de Segre i Montgai,  
voluntaris de les ADF Sant 
Mamet i Noguera Oest, 
voluntaris de la Creu Roja 
i DYA Lleida i integrants 
del Parc de Bombers 
Voluntaris d’Artesa de 
Segre.
 La part teòrica va 
consistir en una xerrada 
dels cossos de Bombers 
i dels Agents Rurals, on 
es van analitzar les claus 
de la campanya forestal 
2016 i es van repassar els 
incendis de la campanya 
2015 a la comarca i les 
seves causes. El Grup 
d’Intervenció de Muntanya 
dels Mossos d’Esquadra 
va explicar les seves 
funcions, amb especial 
èmfasi en la recerca de 
persones desaparegudes 
i les actuacions a realitzar 
en la trobada d’un cadàver. 
Per la pràctica,  els 
assistents es van desplaçar 
al Parc de Bombers de 
Balaguer. 

El Parc Astronòmic del Montsec es
promociona amb un espot televisiu

 El  Parc Astronòmic 
Montsec ha iniciat una nova 
campanya de promoció  
adreçada al públic català 
a través de la cadena de 
televisió catalana TV3 amb 
la gravació i emissió d’un 
espot publicitari.   
 Destaca que el cel del 
Montsec és un dels millors 
cels del món i el millor de 

Catalunya per contemplar 
e l s  e s t e l s  s e g o n s  l a 
certificació atorgada com a 
destinació turística i reserva 
Starlight avalada per la 
UNESCO, i que el Parc 
Astronòmic Montsec és 
l’equipament que permet 
al visitant poder gaudir-ne a 
través de les visites guiades 
que s’hi realitzen.

PAM

  L’espot s’emet de dilluns 
a divendres durant Els 
Matins de TV3, al vespre 
al Club Súper 3 durant 
l’emissió del Tom i Jerry, 
i al Canal 33 durant la 
retransmissió de la sèrie “La 
Riera”. També els dissabtes 
i diumenges al matí al Club 
Súper 3 coincidint amb els 
dibuixos animats. 
 L’ o b j e c t i u  d e  l a 
campanya és augmentar 
el nombre de visitants que 
l’any passat va arribar als 
27.000, la xifra més alta des 
que el Parc Astronòmic 
Montsec funciona.
 Seguint en aquesta línia 
el Parc Astronòmic Montsec, 
amb la seva mascota en 
Bòlid, un any més ha estat 
convidat a participar a la 
Festa dels Súpers, que se 
celebrarà durant el proper 
mes d’octubre amb milers 
d’assistents.

Fotograma de l’espot de televisió

C O M A R C A



10 >>

 E l  p a s s a t  1 3  d e 
maig,  el Museu de La 
Noguera va inaugurar 
una exposició itinerant 
que, per primera vegada 
presenta una síntesi de les 
pràctiques funeràries a la 
prehistòria a Catalunya. 
Aquesta exposició vol 
ser una via d’aproximació 
al nostre passat a través 
de la riquíssima cultura 
material que ha perviscut 
de  la  prehis tòr ia  a 
Catalunya: l’arqueologia 
de la mort.
 Encara que sembli 
contradictori, el món 
de la mort ha servit 
per definir, i encara ara 
defineix, algunes de les 
cultures principals de 

El Museu de la Noguera acull 
l’exposició “La fi és el principi” 
fins l’11 de setembre

Un moment de la inauguració

La mostra ens apropa 
a les diferents
maneres d’entendre 
la mort dels nostres 
avantpassats

la prehistòria del nostre 
país i, per tant, és clau 
pel seu estudi.  Les 
pràctiques funeràries 
tenen un interès per sí 
mateixes, però també ens 
permeten aproximar-nos 
a la prehistòria. 
 L’exposició incorpora 
informació i objectes 
de troballes singulars 
recents, com les restes de 
la Sagrera a Barcelona, 
els enterraments de can 
Sadurní a Begues, les 
novetats de les necròpolis 
del Vallès i del Penedès, 
els sepulcres en mina 
de Gavà, el sepulcre 
megalític de Seró a la 
Noguera, la Cova de 
Montanisell, i tantes 
d’altres. De fet, alguns 
dels materials que es 
mostren encara estan en 
estudi.
 L’exposició, que és una 
creació d’Arqueoxarxa 
es podrà contemplar al 
Museu de la noguera fins 
el proper 11 de setembre.

Continua el cicle de Música dels Sons 
del Palauet amb Juan Mario Cuellar

 Dins del cicle de música 
dels Sons del Palauet, el 
passat divendres dia 6 
de maig, va tenir lloc el 
concert d’òpera italiana del 
barroc al verisme amb 
la soprano Maria José 
Rúbies, acompanyada pel 
pianista Xavier Sabaté. Va 
interpretar peces barroques 
de Bellini i Donizetti, entre 
moltes altres, per acabar 
amb Puccini i una peça de 

l’òpera Adriana Lecrouvreur, 
de màxima representació 
del verisme. La cantant va 
fer les delícies d’un públic 
content de rebre-la al seu 
poble natal. En acabar els 

Maria José Rúbies

El concert del guitarrista 
Juan Mario Cuellar serà 
el proper divendres 3 de 
juny al Palauet del
carrer Miracle

L’Aplec de Sant Llubí es celebrarà el 
proper diumenge 5 de juny al matí

Campana de Sant Llubí

Enguany s’exposarà durant la jornada la campana 
del poble que està datada de l’any 1889

assistents van gaudir d’una 
copa de vi acompanyada de 
coca de recapte. Els propers 
concerts previstos són el del 
3 de juny amb el guitarrista 
Juan Mario Cuellar.

 El diumenge 5 de juny, es 
durà a terme una nova edició 
de l’aplec  a l’ermita de Sant 
Llubí, Millà (Àger). Una festa 
oberta a tothom que vulgui 
gaudir del bonic entorn del 
Montsec.
 Durant tot el matí es 
donarà coca i vi, hi haurà el 
joc dels tarrons, i sorteig d’un 
pernil. A les 12 h es farà una 
missa en honor al Sant. En 
acabar s’obsequiarà amb un 
panet als assistents. Hi ha 
possibilitat de quedar-se a 
dinar, amb taules i focs a terra 
per  poder fer brasa. Durant 
tota la jornada s’exposarà la 
campana del poble del 1889.

C O M A R C A
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 L ’ A l c a l d e  d e 
Balaguer, Jordi Ignasi 
V i d a l ,  a c o m p a n y a t 
dels responsables de 
les diferents àrees de 
cultura, com el Museu 
de la Noguera, l’Escola 
Municipal de Música i la 
Biblioteca Margarida de 
Montferrat han presentat 
la cinquena edició del 
Premi Ziryab Ciutat de 
Balaguer, de relat breu 
i de composició per a 
conjunts instrumentals 
infantils.
 Es va destacar la visió 
amplia d’aquest premi 
en el que col·laboren tres 
departaments culturals 
del propi ajuntament.
 L’estiu de l’any 2004, 
el Museu de la Noguera 

Presenten la cinquena edició 
del Premi Ziryab de narrativa 
breu i de composició musical

Presentació del Premi Ziryab

Els treballs originals 
poden presentar-se 
fins el proper 30 de 
setembre a les
oficines de l’Impic 

i l’Escola Municipal de 
Música van organitzar la 
1a Nit de Llegendes de 
la ciutat, un recorregut 
turístic pels elements 
patrimonials del Centre 
Històric de la Ciutat amb 
narració de llegendes i 
audicions musicals.
 L’ è x i t  d ’ a q u e l l a 
primera edició, amb 
unes tres-centes persones 
assistents, han portat a la 
repetició de l’activitat fins 
l’actualitat, període en 
què ha anat augmentat 
signif icativament la 
presència de públic 
assistent. Però la dificultat 
de trobar llegendes va fer 
que els organitzadors 
creessin els premis Ziryab 
de narrativa breu per tal de 
dotar al patrimoni cultural 
de Balaguer, de noves 
llegendes relacionades 
amb el patrimoni històric 
de la ciutat, així com de 
composicions musicals 
dest inades a  grups 
infantils.

Maria Bullfarines explica com era i qui 
vivia a la Balaguer de fa uns segles

 E l  passat  d issabte 
21 de maig, el Museu de 
la Noguera i el Centre 
d’Interpretació de l’Or del 
Segre van acollir la nit 
dels Museus de la capital 
de la Noguera, amb una 
visita teatralitzada a càrrec 
del  personatge Mar ia 
Berenguera Bullfarines.
 L a  v i s i t a ,  q u e  v a 
comptar amb més de cent 
participants, va iniciar-se 

al Centre d’Interpretació de 
l’Or del Segre i va recórrer 
el Pont de Sant Miquel, el 
carrer del Pont, la Plaça Sant 
Jaume, el carrer d’Avall, 
la Plaça del Mercadal, el 

Un moment de la visita teatralitzada

Més de cent participants 
van gaudir de la visita 
teatralitzada pels
museus i carrers del 
centre històric

L’Arxiu de la Noguera acull una mostra 
de l’Arxiu Gavín de les Avellanes

Arxiu Comarcal de la Noguera

El proper dijous 9 de juny, Diada Internacional dels 
Arxius i es podra contemplar algunes fotografies

Carrer Miracle i va cloure 
a les sales permanents del 
museu de la Noguera.
 Des del Museu de la 
Noguera s’ha valorat molt 
positivament l’activitat.

 El proper dijous 9 de 
juny, en el marc de la Diada 
Internacional dels Arxius, 
l’Arxiu Comarcal de la No-
guera acollirà l’Arxiu Gavín 
del Monestir de Santa Maria 
de les Avellanes.
 L’acte de presentació 
serà a partir de les 18,30 
hores, a càrrec de la Direc-
tora de l’Arxiu Comarcal de 
la Noguera, Maite Pedrol.
 L’arxiu Gavín té fotogra-
fiades totes les esglésies 
de Catalunya, i es podrà 
veure en aquesta mostra 
de diferents documents 
i fotografies de l’històric 
Arxiu situat a Balaguer.

C O M A R C A
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Gamissans

Ombra de violí
saltironant entre els sanglots
de la consciència 
que no deixen de punxar.
Galops estranys de melodia feréstega.
Cancell despietat d’un temple ara buit 
de vells records benignes.
Se n’enduen l’amic.
Ell ja no ho nota.
Potser tampoc ho sap.
Un pany de bromes primes
apunten cap al nord
com capa vellutada de colors amables,
fent-li la cançó.
Les blavors del cel exploten l’adéu
i el dia es queda aquí entre nosaltres
repassant les coses 
que ens va dir que féssim.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 A la Barcelona de 
principis del segle XX, 
un pobre idealista salva 
un ric d’una mort segura. 
L’amistat que els uneix a 
partir de llavors li canvia 
la vida per sempre; a ell i 
a les futures generacions, 
ja que gràcies a aquell 
gest altruista aconse-
gueix obrir el negoci fa-
miliar que sempre havia 
somiat: una merceria. 
Però aquesta, a part de 
ser motiu de felicitat i el 
principal escenari de la 
seva vida, també es con-
vertirà en l’origen de tots 
els seus maldecaps.
 En aquesta novel·la 
viurem de prop els fets 
històrics més significa-
tius per a la ciutat i el país, 
així com els daltabaixos 
econòmics de la petita 
empresa familiar. Desco-
brirem que tota decisió 
té repercussions i que els 
diners no ho poden tot, 
coneixerem de la mà dels 
protagonistes, l’ambició, 
el dubte, l’enveja, l’odi, la 
por... Arribant a una sen-
zilla conlusió, que l’única 
resposta a tots els proble-
mes, sempre és l’amor.
 La història d’una 
amistat, entre dos homes 
de dos classes socials 
ben diferents.

La malcontenta
Autor: Sebastià Alzamora
Gènere: Novel·la hist.

 Un matí d’hivern de 
1829, a Palma, la jove 
Antònia Suau contem-
pla l’execució pública de 
Joan Durí, el bandoler 
mític que atemoria tota 
la zona sud de Mallorca, 
juntament amb tres ho-
mes que formaven part 
de la seva banda, acu-
sats d’assassinat i de 
múltiples robatoris. Ella 
i en Durí havien desafiat 
junts la misèria d’una re-
gió inhòspita i salvatge. 
Ferida per la mort del seu 
estimat i per la traïció 
d’un company, Antònia 
-coneguda com «la Mal-
contenta»- es proposa 
una revenja que és tam-
bé l’afirmació de la seva 
llibertat en una societat 
d’homes.
 La Malcontenta és la 
història d’un gran amor, 
que anirem coneixent al 
llarg de la novel·la, des 
deia que es coneixen 
fins el dia que l’executen. 
Tindran una unió capaç 
d’enfrontar-se a tots els 
inferns. Una novel·la que 
fa referència a una època 
en que les dones que-
daven totalment nul·les, 
darrera la presència sem-
pre dels homes. Aquesta 
és la setena novel·la de 
Sebastià Alzamora. 
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La merceria
Autor: Teresa Roig
Gènere: Novel·la hist.

 Tenir por als malsons 
ja és terrible per a tots 
els nens; doncs imagi-
neu-vos per a una prince-
seta que es diu Dormis-
sona i que viu al País de 
la Bona Son, on els seus 
habitants creuen que 
dormir bé és la cosa més 
important de totes les co-
ses que es fan i es desfan. 
El rei del País de la Bona 
Son decideix viatjar pel 
món en la recerca d’un 
remei contra els malsons 
de la seva filla, ja que cap 
metge, herbolari o xarlatà 
no té el remei per guarir 
aquest mal. 
 Una història on l’apre-
nentatge o la moralina 
qqueda diussimulada, per 
a que els més petits gau-
deixin de  la narració.
 Reedició d’un llibre 
publicat als anys 80 de la 
mà de l’autor de literatura 
infantil i juvenil, que aju-
da els nens i nenes que 
tenen por a l’hora d’anar 
a dormir, i del qual se n’ha 
fet una versió teatral en 
els darrers anys.
 Història onírica i mà-
gica que ens parla de la 
por, el valor terapèutic 
dels contes i de com bus-
car solucions ben lluny 
quan potser la resposta la 
tenim nosaltres mateixos.

L’endrapasomnis
Autor: Michael Ende
Gènere: Infantil (+6)

L E C T U R A
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L’escriptor de literatura infantil Toni 
Villalobos a l’escola Gaspar de Portolà

 El passat dijous 19 
de maig, la sala d’actes 
de l’Ajuntament de Bala-
guer va ser l’escenari de 
la presentació del primer 
llibre del balaguerí Toni 
Rodés Guillem, “Glops 
de vida” amb la presèn-
cia de l’escriptor Josep 

Toni Rodés porta els seus 
“Glops de Vida” a Balaguer

Presentació del llibre

Toni Villalobos al Gaspar de Portolà

L’escriptor va departir amb els alumnes de diferents 
cursos de primària que han llegit llibres de
l’escriptor durant el present curs escolar

Vallverdú, l’alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal, l’encarregat de pre-
sentar el llibre, Eric López 
i l’il·lustrador Frederic 
Letamendi “Leta” que 
ha il·lustrat el llibre d’en 
Toni Rodés, davant d’un 
centenar de persones.

 Durant tot un matí l’es-
criptor de  literatura infantil 
i juvenil Toni Villalobos va 
mantenir un fòrum sobre 
llibres i lectura amb els 
nens i nenes de diferents 
cursos de l’escola Gaspar 
de Portolà.
 En el  pla de lector 
d’enguany de l’escola s’han 
llegit i treballat alguns títols 
de l’obra de Toni Villalobos, 
els nens  i les nenes de 
2n, 3r i 6è, compartiren de 
manera molt propera amb 
l’escriptor els seus dubtes 
comentaris i impressions 
dels diferents textos.
 L’ e s c r i p t o r  m o l t 
receptiu i amb facilitat 
d e  c o m u n i c a c i ó  a m b 
l ’ a l u m n a t ,   a j u d à  a 
comprendre quelcom més 
del que hi ha més enllà de 
les lletres.

C U L T U R A
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Classificació
Primera Catalana

1. Castelldefels ............67
2. Santboià  ..................67
3. Vilanova ...................64
4. Balaguer ................. 63
5. Igualada ...................60
6. Suburense ...............54
7. Lleida B ....................53
8. Vista Alegre .............53
9. Jesus i Maria ...........48
10. Sant Ildefons .........47
11. Vilaseca ..................46
12. Rapitenca ...............44
13. Viladecans .............42
14. Terrassa ..................36
15. Reddis ....................30
16. Amposta .................27
17. Torredembarra ......19
18. Catllar  ......................3

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. A. Fernández .... 22
2. S. Galcerán ........ 7
3. I. Forntana .......... 5
4. Yerai Darias ....... 4
5. G. Soldevila........ 4
7. M. Sánchez ........ 3
8. I. Solanes ........... 3
9. Jordi Clivillé....... 3
10. M. del Águila ... 3
11. P. Solanes......... 2

Adrià continua estant 
en estat de gràcia i ha 
aconseguit marcar el 
gol del Balaguer al 
Viladecans, tot i que 
malauradament no 
serviria per empor-
tar-se cap punt, i va 
aconseguir marcar 
el tercer al Vista Ale-
gre, gol que donava 
tranquil·litat als ba-
laguerins i represen-
tava el gol 22 d’Adrià 
Fernández  que e l 
situen com un dels 
màxims golejadors 
del grup segon de la 
Primera Catalana, a 
falta del partit que els 
balaguerins disputa-
ran aquest diumenge 
al camp del Torredem-
barra.

Mikel Del Águila

Propers encontres

29/05/2016 ··  12 h
Camp  Municipal 
de Torredembarra

Torredembarra| Balaguer

La derrota al camp del Viladecans
trenca el somni de l’ascens del Balaguer
FUTBOL>> Els
balaguerins es van
avançar en el marcador 
però als darrers minuts 
van encaixar dos gols

15/05/2016

VILADECANS 2
BALAGUER 1

 El Balaguer va complir 
en l’últim partit davant la 
seva afició d’aquesta tem-
porada, amb una victòria 
ajustada amb el Vista Ale-
gre, que va demostrar ser 
un bon equip, especialment 
en el segon temps, aprofi-
tant les seves oportunitats 
i complicant les coses a un 
Balaguer ordenat, que no-
més pensava en la victòria 
tot i que era conscient que 

una bona passada de Genís. 
El Balaguer controlava i no 
deixava fer el seu joc al Vista 
Alegre, i en el 39, Mikel de 
jugada personal va marcar 
un gran gol de xut col·locat 
i que donava tranquil·litat 
abans del descans.
 Després del descans, 
els visitants van estirar les 
seves línies i arribaven amb 
més assiduïtat a l’àrea local. 
Al 61, Naoufal aprofitava 
una bona jugada d’atac 
del Vista Alegre per retallar 
diferències. Eren els pitjors 
minuts dels locals i el Vista 
Alegre volia aprofitar per 
sorprendre, però en el 70, 
Adrià a passada d’Isaac es 
va endur una pilota que-
dant-se sol davant Alberto, 
i va marcar de vaselina, el 
seu gol 22 de la temporada.
Quan faltaven quatre mi-
nuts per al final, Naoufal 
va rematar de cap al segon 
pal, retallant novament el 
marcador donant emoció 

les seves possibilitats eren 
pràcticament nul·les.
 El Balaguer es va avan-
çar aviat al marcador amb 
un bonic gol de Galcerán 
després d’una gran jugada 
d’Adrià que se’n va anar fins 
a la línia de fons i des d’allà 
va deixar la pilota a Galcerán 
per estrenar el marcador. 
En el minut 14 va ser una 
altra vegada Galcerán qui 
va rematar amb el cap al pal 

22/05/2016

BALAGUER 3
VISTA ALEGRE 2

Celebrant el gol de Mikel

Galceran va marcar el primer gol al Vista Alegre

fins al minut final.
 Aquest diumenge, els 
balaguerins disputaran el 
darrer partit de la tempo-
rada al camp del Torre-
dembarra. L’objectiu dels 
balaguerins es guanyar 
aquest partit i esperar que 
punxi el Vilanova per acabar 
en tercera posició a la taula, 
i esperar que soni la flauta, 
amb ascensos dels equips 
de tercera a Segona B, i que 
el millor tercer de Primera 
tingués alguna opció. Molt 
difícil però coses més com-
plicades s’han vist al món 
del futbol.

E S P O R T S
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El Balaguer Villart Logístic es proclama 
Campió de la Superdivisió femenina

 E l  p a s s a t  c a p  d e 
setmana, coincidint amb el 
títol de lliga aconseguit pel 
Barça, el Balaguer Villart 
Logístic va guanyar la lliga 
de Superdivisió femenina 
de tennis taula per primer 
cop a la història d’un equip 
femení lleidatà de qualsevol 
esport. L’únic precedent 
d’una lliga espanyola de 
màxim nivell obtinguda per 
un equip lleidatà és la que 
va guanyar el DKV Borges 
Vall, també en l’esport 
de tennis taula, però en 
aquest cas masculí, en la 
temporada 2010/2011.
 E l  Balaguer  Vi l lar t 

Logíst ic  disposava de 
dues oportunitats  per 
p r o c l a m a r - s e  c a m p i ó 
guanyant qualsevol dels 
dos encontres que havia 
de jugar, dissabte contra el 
Suris Calella, i diumenge 
contra l’Irún Leka Enea.
 El dissabte, contra el 
Calella, no va ser possible. 
En un encontre ajornat 

Campiones de lliga

a  p e t i c i ó  d e l  C a l e l l a 
corresponent a la jornada 19, 
les jugadores del Balaguer 
van acusar la pressió contra 
un equip molt potent i 
van perdre per 2 a 4, amb 
dos punts guanyats per 
Tingting Wang sobre Sofia-
Xuan Zhang i de Yanlan Li 
sobre Alba Fernández. Tot 
quedava, doncs, pendent 
de l’encontre del diumenge 
contra l’Irún Leka Enea.
 P e r ò  d i u m e n g e , 
disposades a no deixar 
passar la oportunitat, les 
balaguerines van passar 
pel damunt de les basques 
i es van imposar per un 
contundent 4 a 0 amb 
victòries de Tingting Wang 
sobre Ane Rivera, de Yanlan 
Li sobre Ioana Ghemes, 
i d’Anna Biscarri sobre 
Elene Sagardia, així com 
de la parella Wang-Li sobre 
Rivera-Sagardia.

Villart Logístic

Després de guanyar per 
un contundent 4-0 al 
Irún Leka Enea, les
balaguerines van rebre 
la copa del campionat

 To t  j u s t  a c a b a r 
l’encontre contra l’Irún 
es va desfermar l’eufòria 
entre les jugadores 
i  el  nombrós públic 
assistent al  pavelló 
Mol í  de  l ’Esquerrà , 
després d’un final de 
lliga tant imprevist com 
emocionant. Amb la 
presència del delegat 
territorial a Lleida de la 
Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat, 
Joan Segura, i de la 
regidora d’esports de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
G e m m a  V i l a r a s a u , 
el vicepresident de la 
Federació Catalana de 
Tennis Taula, Enric Vall, 
actuant com a delegat 
de la Real Federación 
Española de Tenis de 
Mesa, va procedir al 

lliurament de la copa 
que acredita el Balaguer 
Villart Logístic com a 
campió de la lliga de 
Superdivisió Femenina 
2015/2016.
 E n  a c a b a r  l a 
cerimònia, les jugadores 
es van desplaçar fins 
la plaça Mercadal on hi 
havia una trobada de 
colles geganteres per, 
juntament amb l’alcalde 
Jordi Ignasi Vidal, oferir 
la copa i el títol obtingut 
a la ciutat de Balaguer.

Primer equip a la història de 
l’esport lleidatà que guanya 
una lliga femenina

Oferint la Copa a la Ciutat

L’equip porta anys a 
l’èlit del tennis taula 
femení i recull el
premi de la feina ben 
feta aquests anys

E S P O R T S
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L’Atleta Antoni Carulla guanya les
curses de Torrefarrera i de Bellvís

 L’atleta del Runner ’s 
Balaguer, Antoni Carulla, 
ha estar el clar guanyador 
de les curses de Torrefarrera 
i de Bellvís disputades les 
dos durant aquest mes de 
maig.
 D’altra banda, l’atleta 
Sergi Nunes, també del 
Runner’s Balaguer, va acon-
seguir el passat dia 17 de 
maig la tercera posició a la 
cursa de 5 quilòmetres, or-
ganitzada pel club Sicoris.
 Amb aquesta  classi-
ficació a Lleida, l’atleta 
balaguerí es situa segon 
classificat provisional de la 
General de la Lliga Ponent 
de 5 quilòmetres.Antoni Carulla

Més de mil ciclistes van participar a la 
Marxa Cicloturista Montsec-Montsec
 Un total de 1.040 ciclistes 
van prendre la sortida a 
la  Montsec -  Montsec 
d’enguany, en alguna de 
les tres modalitats en que 
es presentava la marxa 
cicloturista considerada 
com la millor de totes les 
que es fan a Catalunya, i 
una de les millors de l’Estat.
 Els més de mil ciclites 
van prendre la sortida a les 8 
del matí del passat dissabte 
21 de maig i van encarar-se 
cap a les carreteres que 
porten a la zona alta de la 
Noguera, en ple Montsec 
i  al Pallars Jussà, per 
retornar cap a Balaguer, 
punt de sortida i arribada 

Amb el tercer lloc de Sergi Nunes a la Cursa del club 
Sicoris, es col·loca segon de la General de 5K

 Aquest passat cap de 
setmana va concloure 
la 27a edició del torneig 
de futbol sala 5 nacions 
amb la celebració de 
les semifinals i final del 
torneig de la COPA, en un 
nou format que ha donat 
més marge de lliga als 
equips participants i on 
els equips participants 
de la lliga regular del 
5 Nacions s’enfronten 
entre ells per arribar a 
concloure amb un únic 
campió. 
 La jornada es va 
marcar per la nombrosa 
participació i el fairplay 
d e  t o t s  e l s  e q u i p s 

participants; destacant 
l’excel·lent nivell de joc 
que va permetre al públic 
assistent de poder gaudir 
d’un bon nivell de joc amb 
una entrega i dedicació 
pròpia d’una competició 
federada.
 L’equip USSUD, es 
va proclamar campió 
d ’aquesta  edic ió  a l 
derrotar en la final a 
l’equip de Castelló de 
Farfanya amb un resultat 
final de 7 a 3. Tot i les 
tensions que comporta 
la mateixa rivalitat i la 
competitivitat per la 
victòria en el món de 
l’esport, la jornada es va 
tancar sense incidències 
i amb molta esportivitat.
 En la mateixa clausura 
es van celebrar els actes 
d’entrega de trofeus de la 
27a edició de la lliga del 5 
nacions, en la que es va 
proclamar també campió 
l’equip d’USSUD.

Finalitza el Campionat del 
Cinc Nacions de Futbol Sala 
amb victòria del USSUD

USSUD

L’equip USSUD s’ha 
proclamat campió de 
la Copa de l’Alcalde al 
guanyar a la final al 
Castelló de Farfanya

Montsec·Montsec

de la marxa cicloturista 
Montsec-Montsec.
 Participants vinguts 
d’arreu de les comarques 

catalanes i de diferents 
comunitats autònomes com 
Aragó, País Valencià, País 
Basc i Navarra.

E S P O R T S
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Bons resultats del Club Rítmica
Balaguer al Campionat de Catalunya

 El diumenge 8 de maig 
es va celebrar al pavelló 
Olímpic de Reus la fase 
final dels Campionat de 
Catalunya en Edat Escolar 
de Gimnàstica Rítmica, en 
les modalitats de conjunt i 
individual.
 E l  c l u b  R í t m i c a 
Balaguer tenia participació 
en la modalitat de conjunts 
i en varies categories; les 
seves participacions i bons 
resultats en les tres anteriors 
fases de classificació van 
permetre que els 3 conjunts 
es classifiquessin per la 
fase final.
 Els conjunts en categoria 
aleví mans lliures, format 
per Clàudia Martínez, Ivana 
Fernández, Aina Duran, 
Clara Gómez i Clàudia 
Sirera han quedat en 3a 
posició i medalla de bronze; 

Club Rítmica Balaguer

El campionat es va celebrar el passat 8 de maig al 
pavelló olímpic de Reus amb bons resultats dels 
conjunts de Balaguer que hi van participar

els conjunts infantils mans 
lliures, amb Paula Martínez, 
Aran Castel l ,  Mart ina 
Vilarrodona, Alba Martínez 
i Clàudia Candilejo i el 
conjunt junior format per 
Neus Escoda, Laia Sirera, 
Anna Víctor, Gemma Mei 
Carerra i Maria Goixart, amb 
l’exercici de corda; han estat 
primeres classificades, i 
campiones de Catalunya; 
en les seves respectives 
categories.
 Uns resultats d’una 
temporada que finalitza 

després  d ’un  ex igent 
calendari i que any rere 
any es van recollint una 
sèrie d’excel·lent resultats, 
gracies al treball conjunt i 
de base que s’està realitzant  
conjuntament  amb l’escola 
municipal.
 Les activitats en aquest 
10è aniversari que s’està 
celebrant conjuntament 
entre l’escola municipal 
i el club local, arribarà 
amb la clausura final de la 
temporada, el proper 10 de 
juny. 

Club Rítmica Balaguer

E S P O R T S
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 La segona edició 
de la Volta al Pantà de 
Sant Llorenç 2016 ha 
esdevingut tot un èxit 
amb la participació de 250 
persones, que han pogut 
optar entre fer corrent o 
caminant els més de 8 
kilòmetres de recorregut 
que han preparat els 
organitzadors, el club 
Pedala.cat.
 La jornada proposava 
una cursa competitiva 
i  una caminada no 
competitiva per muntanya 

que tenien en comú que 
permetien  fer esport 
i conèixer una part de 
l’entorn de la Reserva 
Natural de fauna salvatge 
de Sant  L lorenç de 
Montgai.
 El més ràpid de la cursa 
ha estat Pere Bifet, de 
l’equip amfitrió, el Pedala. 
Cat, amb un temps de 
33.33. L’han acompanyat 
al podi Josep Maria Viola, 
d’Exclusive Team, segon 
amb 35.43, i l’independent 
Sergi Contreras, tercer 
amb 35.56. En l’apartat 
femení, la vencedora ha 
estat Noemí Aumedes (AA 
Xafatolls), amb un temps 
de 40.34, seguida de Raki 
Garsaball (Clos Pons Thai 
Runners), amb 42.10, i de 
Cristina Gardeñes, del 
mateix club, amb 46.03.

250 participants a la segona 
edició de la Volta al Pantà de 
Sant Llorenç

Volta al pantà

L’atleta Pere Bifet en 
categoria masculina 
i Noemí Aumedes en 
categoria femenina, 
els guanyadorsTrobada de més de mil alumnes de 

vint centres de l’Escola Pia a Balaguer
 Més de mil alumnes 
d’un total de 20 centres 
de l’Escola Pia d’arreu de 
Catalunya van reunir-se 
el passat divendres  dia 
20 a Balaguer per tal de 
compartir una jornada amb 
activitats esportives i de 
lleure, on l’Escola Pia de 
Balaguer feia d’amfitriona. 
Els escolars es van trobar 
a primera hora del matí al 
pavelló d’Inpacsa, on van 
ser rebuts per l’alcalde i la 
regidora d’Esports. Trobada d’Escoles Pies de Catalunya a Balaguer

El Club Tennis Balaguer inicia una
campanya de captació de nous socis 

 El Club Tennis Balaguer 
ha iniciat una nova campa-
nya de captació de socis 
amb una promoció en que 
l’acció és totalment gratu-
ïta. En aquesta promoció, 
fer-se soci comporta una 
quota familiar de 55 euros al 
mes o una quota individual 
per a joves de 18 a 27 anys, 
de 40 euros al mes.
 El Club Tennis Balaguer 
ofereix als seus socis, un 
total de 11 pistes de tennis, 
3 pistes de pàdel, piscines, 
bar restaurant, local social, 
saunes, vestidors, gimnàs, 
frontó i zones verdes, a les 
instal·lacions que es troben 
a la carretera de Camarasa.Club Tennis Balaguer

En l’actual promoció de captació de nous socis,
l’acció és gratuïta i la quota familiar de 55 euros

E S P O R T S
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De velles i de noves
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Que els nostres polítics 
són gent molt fina ja ho sa-
bíem. Molt més quan el que 
els toca no és del tot agra-
dable. Qualsevol ombra és 
una confabulació contra el 
seu partit, i els que tenen 
enfront no són adversaris, 
sinó enemics. Pot molt bé 
ser que ho encertin, però 
també pot ser que es pas-
sin una mica. Comprenc 
molt bé que totes aquestes 
confluències de grupets 
que s’uneixen i presenten 
una opció als clàssics PP i 
PSOE, els hi deuen aparèi-
xer com un mal son, i no cal 
ser endevinador per imagi-
nar-se quan pagarien per 
la seva desaparició. No els 
crec capaços de voler com-

prendre que el seu naixe-
ment ha estat possible pel 
remalament que ho han fet. 
I això és vell.
 Certament no es pot pre-
veure on acabaran alguns 
dels nous grups, després de 
suportar les unglades del 
temps, i de les votacions ex-
ternes i internes, que no dei-
xen d’ésser voluntats. Per-
què molts tenen l’enemic 
dins de casa. De necessaris, 
agradin o no, no cal dir-ho, 
ho són. Uns més que altres, 
aquests altres al menys fan 
riure malgrat els maldecaps 
que van creant a la “compe-
tència”.
 Fa pocs dies la CUP de 
Manresa, en la veu dels 
seus regidors, dos homes i 

una dona (3), donava a co-
nèixer una nova manera de 
fer la competència cruixido-
ra a les multinacionals i al 
masclisme. Unes dedicades 
a fer més suportable i estè-
tic la menstruació femeni-
na, i als altres no he entès el 
perquè. Tota la premsa es va 
fer ressò davant d’aquestes 
noves, suposo per donar-hi 
als paperots dels diaris un 
xic d’humor, que prou falta 
fa en els dies que vivim.
 Jo vaig retallar i guar-
dar els escrits més subs-
tanciosos i alguna carta 
al director, i he de dir que 
cap ho enfocava amb la 
serietat, que de segur els 
cuperos esperaven. I a més 
els comentaris escrits més 
sucosos eren fets per do-
nes que no volen tornar al 
Paleolític. Amb rapidesa es 
va fer fonedís el tema, i no 
crec que s’hagin venut més 

esponges marines ni les ce-
lebèrrimes copes menstru-
als, que no són de cava pre-
cisament. No conec com va 
anar el ple de l’Ajuntament 
de Manresa, davant de tanta 
poca-soltada.
 Van repetint un cartipàs 
vertaderament anarcoide, 
que va tenir en la seva his-
tòria sols tres dies d’estiu, 
havent nascut i crescut en 
uns moments puntuals que 
certament es necessitaven. 
Avui potser és diferent. Uns 
pocs dies més tard, ens surt 
la inefable i sempre seriosa 
Anna Gabriel, amb la sim-
patia reservada pel Otegui, 
i ens diu que consideraria 
una educació tribal (de tri-
bu), pels seus fills (no conec 
si en té), i pontificava vers la 
seva simpatia per aquest o 
un sistema semblant. I es-
sent dona, no deixa de sor-
prendre perquè tots vivim 

en pròpia carn com totes les 
mares es senten responsa-
bles dels fills no important 
l’edat ni l’estat. Estudis molt 
ben fets consideren el trau-
ma de les dones, quan els 
seus fills “s’escapen” de la 
seva tutela més directa.
 No tinc cap dubte que 
“l’encertada” de la srta. 
Gabriel no tindrà gaires se-
guidores. Totes aquestes 
propostes per una suposa-
da vida millor, s’han de con-
siderar amb molta serietat. 
Els nazis del Hitler ja ho va-
ren fer. Acceptaven i triaven 
les femelles (dones), tenien 
el machos (homes), copula-
ven, engendraven i parien al 
temps, i tenien amb l’edu-
cació donada; un nazi més. 
Tot molt tribal. Tot sigui per 
la millora de la raça.

--------------------------------------------
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Ksonronda, nou grup de música folk i 
tradicional amb músics balaguerins

 Un nou grup sorgeix 
dins del panorama musical 
de la nostra ciutat.  
 Son els «Ksonronda», 
una paraula que es fa anar 
molt per aquestes contra-
des i que ve de l’expressió 
«me cason ronda» frase 
utilitzada per a indicar un 
disgust o enuig però que 
ells la tradueixen per alegria 
i diversió. La seva música 
està inspirada en la música 
tradicional i folk , barrejant 
entre aquesta temes propis. 
Els instruments que toquen 
ho diuent tot: banjo, acordió 
diatònic, gralla mandolina, 
buzuki, ukelele, sac de ge-
mecs...Grup Ksonronda

El nou grup musical balaguerí barreja temes
coneguts de folk amb temes propis

 El passat 3 de maig, 
l ’Escola la Noguera 
va  par t ic ipar  en la 
XIV Trobada de corals 
d’Educació Infantil i 
Primària que es celebra 
cada any en una població 
diferent de la província 
de Lleida. Aquest any, 
s’ha celebrat a Lleida 
ciutat, a l’auditori Enric 
Granados i amb l’objectiu 
de potenciar i difondre 
l’educació musical que 
estan duent a terme molts 
mestres a les nostres 

escoles. La música és 
una eina indispensable 
en l’educació, ja que a 
través de la música es 
treballen molts aspectes 
de la formació integral de 
la persona.
 La coral «Som com 
som» de l ’escola la 
Noguera, hi va participar 
amb un total de trenta-sis 
alumnes de Cicle Superior 
i sota la direcció de la 
mestra de Música; Núria 
Badia. 
 Amb aquest tipus 
de trobades es facilita 
l’actuació pública de les 
corals de les escoles, 
proporcionant un espai 
on es visualitza el treball 
dut a terme durant el curs. 
Cada escola va fer una 
mostra de dues cançons 
treballades durant el curs.

La Coral de l’escola la
Noguera participa a la
Trobada de corals escolars

Coral Escola la Noguera

La Trobada de corals 
d’educació infantil i 
primària es va produir 
el passat 3 de maig a 
la ciutat de LleidaRamon Mayals dóna els diners recollits 

per la venda del seu conte a l’escola Estel
 El passat 6 de maig, el 
dissenyador gràfic Ramon 
Mayals va anar a l’escola de 
l’Estel, per a fer la donació 
de la recaptació que s’ha 
aconseguit de la venda del 
conte “La princesa Sara i el 
capità Mario”.
 Ramon Mayals va lliurar 
un taló de 1.629,15 euros. 
Des de l’Escola l’Estel han 
donat les gràcies al Ramon 
per aquest gest i s’espera 
poder continuar fent molts 
projectes com aquest. Lliurament del taló

O C I
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Xavi Monge Quartet presenta en
concert els seus “Poemes dispars”

 El passat dijous 19 de 
maig, el patí de l’Escola de 
Música va acollir el concert 
de jazz “Poemes dispars” 
amb la veu de Viktorija 
Pilatovic, Xavi Monge al pi-
ano, Roger Gutiérrez a la 
bateria, Ignasi González al 
contrabaix i Jaume Sanchís 
al saxo tenor. 
 El músic balaguerí Xa-
vier Monge estrenà un re-
pertori de composicions 
sobre textos de poemes 
americans.Concert Poemes dispars

Concert de primavera i de Final de curs 
de l’Orfeó Balaguerí i la Coral Jove
 El proper diumenge dia 
5 de juny a les 8 del vespre, 
l’Orfeó Balaguerí oferirà el 
Concert de Primavera i de Fi 
de Curs al Teatre Municipal 
de Balaguer, clausurant 
aquest curs. 
 El concert constarà 
d’una primera part amb 
cançons catalanes,  seguida 
de l’actuació de la Coral Jove 
de l’Orfeó que interpretaran 
tres peces i una segona 
part amb àries i fragments 
coneguts d’òpera.

 El proper dia 3 de 
juny, divendres, a les 
quatre de la tarda tindrà 
lloc la representació de 
l’obra “Un dia al Museu” 
al teatre municipal de 
Balaguer.
  Els alumnes de l’es-
cola i els nois i noies 
del taller de l’Associació 
L’Estel de Balaguer mos-

traran al públic un diverti-
ment teatral que tanca el 
curs de teatre i dansa que 
realitzen durant tot l’any. 
 En total hi haurà més 
de seixanta actors da-
munt l’escenari sota les 
ordres de Xavi Carrasco 
i l’Albert Bonet, acom-
panyats de l’equip de 
professionals de l’As-
sociació L’Estel. L’obra 
comptarà amb la música 
en directe interpretada 
per diversos alumnes 
de l’escola municipal 
de música de Balaguer, 
que  ja fa anys que hi 
col·laboren. L’entrada és 
lliure i gratuïta.

L’obra “Un dia al Museu”,
representació teatral dels 
nois i noies de l’Estel

Cartell de l’obra de l’Estel al Teatre

Els nois i noies de 
l’Estel presentaran 
l’obra “Un dia al
Museu” el proper
divendres 3 de juny

Orfeó Balaguerí

O C I
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
---------------------------------------
VACANCES es l loga 
apartament a MIAMI 
PLATJA. 2 hab., a 100m 
de la platja, ascensor. 
Juny i setembre, 250€/
setmana, juliol i agost, 
350€/setmana. Raó Laia, 
tel. 659578658.
---------------------------------------
VENTA/LLOGUER de 
pàrquings tancats al c/ 
Jaume Balmes, 11 de Ba-
laguer. Raó: 629310479-
629715431.
---------------------------------------
ES LLOGA pis molt cèn·
tric, 3 hab., 2 banys, 
ascensor, calefacció 
individual, amb elec·
trodomèstics.  Raó: 
973451371.
---------------------------------------
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.
---------------------------------------
LLOGUER  de casa al 
Secà de Balaguer, 3 hab., 
bany complert, garaig, 
pati 60 m2, magatzem 
gran, sense mobles. 
Preu: 300 euros/mes. 
Raó: 635497446.
---------------------------------------

LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col·legi 
Vedruna. Raó: 973450555.
-----------------------------------------
OPORTUNITAT, venda 
de parcel·les aïllades, la 
millor zona de Balaguer. 
Al costat del col·legi 
Mont·roig, de 516 m2. 
Raó: 676996765.
-----------------------------------------
ES LLOGA apartament a 
la Pineda (Salou), costat 
platja, amb vistes al mar 
i port aventura. Pàrquing 
tancat, piscina, a/a, renta-
vaixelles. Tots els extres. 
Per setmanes i quinzenes.  
Raó: 639330429.
------------------------------------------
ES TRASPASSA local 
al Passeig de l’Estació. 
Raó: 625380292. Abste·
nir·se curiosos. Atenc 
per whatsapp.
-----------------------------------------
ES TRASPASSA llibreria-
papereria a Balaguer. En 
ple funcionament, per 
no poder atendre. Raó: 
669487954.
-----------------------------------------
VENDA de xalet uni-
familiar a 6 minuts de 
Balaguer. Parcel·la ur-
banitzada de 2300m2, 
amb piscina, barbacoa. 
Excel·lent ubicació. De 
particular a particular. 
Raó tel. 679212459.
---------------------------------------

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 telèfon: 
670284619.
---------------------------------------
ES VEN 10 jornals de ter-
ra a la partida Garriga, a 
3km de Balaguer. Raó tel. 
973448600.
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

VARIS
---------------------------------------
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
---------------------------------------

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 con-
venir. Razón telefonos: 
656826568-609135472.
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

TREBALL
--------------------------------------
MARIA, autònoma ofrece 
sus servicios de limpi-
eza para comunidades 
y oficinas. Razón telf. 
628064743. 
---------------------------------------
SE OFRECE matrimonio 
para llevar casa y finca 
en la comarca. También 
se ofrece mujer titulada y 
con experiencia para cui-
dar personas mayores. 
Razón telf. 654313414.
---------------------------------------
ES PRECISA paleta amb 
coneixements i experièn-
cia en treballar en pladur. 
Raó: 691206048.
---------------------------------------

E S  N E C E S S I T A 
cambrer/a per teballar 
temporada d’estiu al Bar 
1900 de Balaguer. Gent 
dinàmica i amb experi-
ència. Interessats deixar 
curriculum al 1900.
---------------------------------------
FAIG CLASSES particu-
lars d’anglès per  estu-
diants d’Educació Pri-
mària, ESO o Batxillerat. 
Raó: 698383277.
---------------------------------------
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
--------------------------------------
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.
---------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
---------------------------------------

ES TRASPASSA LOCAL
al Passeig de l’Estació.
Abstenir-se curiosos.
Atenc per whatsapp.

Raó: 625380292.
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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 2 de juny a les 8 de la tarda del 9 de juny ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 9 de juny a les 8 de la tarda del 16 de juny SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 16 de juny a les 8 de la tarda del 23 de juny MARCH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 

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