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

 Una part important de les famílies ja han inscrit als seus 
fills o estan a punt de fer-ho en un casal d’estiu, a unes 
colònies o en activitats de lleure. La majoria ho fan obligats 
per les circumstàncies sociolaborals, i també la majoria busca 
una oferta que no serveixi només per “col·locar” al nen,  si no 
que hi hagi continguts pedagògics. “En aquest sentit”, apunta 
Maira Ferrer,  responsable de l’Escola de Lleure Adhara, 
“poden estar tranquils. L’educació en el lleure ha tingut i té a 
Catalunya un important paper educatiu i de socialització dels 
infants i joves del país fruit de la feina de molts professionals 
als darrers anys. I no només això. La formació que reben els 
joves monitors, a més de revertir positivament en les nenes i 
nens que atenen, els garanteix una excel·lent preparació pel 
món, social i laboral, gràcies als aprenentatges vivencials.”  
 Pel que fa al sector de l’educació en el lleure continua 
sent eminentment vocacional, encara que una part s’hagi 
professionalitzat. Molts joves troben aquests dies una 
sortida laboral en aquest tipus de projectes cada vegada 
més consolidats. “Fa anys que les entitats d’Educació en el 
Lleure oferim una formació reglada en aquest àmbit, però 
encara hi ha molt camí a recórrer. A Catalunya s’ha arribat 
ja als 100.000 monitors titulats de lleure, però els que estan 
plenament operatius són menys d’una cinquena part”. I es 
que, apunta Maira Ferrer, “el jove que opta per ser monitor 
ho fa com a complement vivencial i formatiu fins que arriba 
a la universitat o al món laboral. La majoria ho deixa abans 
dels 25 anys, encara que en trobem alguns més grans encara 
exercint.
 Balaguer també compta amb un important oferta, tant 
d’activitats de lleure com de monitors. Activitats esportives, 
culturals i lúdiques que es desenvolupen, majoritàriament 
els mesos de juliol i agost.

L’educació en el lleure

 En la darrera enquesta 
del CIS (Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas), 
publicada aquesta mateixa 
setmana, hi ha una dada for-
ça significativa: solament 
al 0,6% dels consultats els 
preocupa la independèn-

cia de Catalunya (El País, 
06-06-2016). Resulta del tot 
curiós que el “tema del dret 
a decidir i del referèndum”, 
causa principal  que PSOE i 
Podemos partissin palletes 
-si és que en algun moment 
les havien compartides- i, 
per tant, haver de tornar a 
repetir unes eleccions, ob-
tingui una puntuació tan 
ínfima, quant a problemàti-
ca. Això porta a pensar que 

els partits amb més ampli 
suport posen la banya en 
temes que a la població els 
rellisquen i els que verita-
blement els afecten (l’atur, 
75,3%; la corrupció i el frau, 
46,7%; l’economia, 23,6% ...) 
hi passen de llarg. Vet aquí 
que el 82,3% dels enques-
tats es mostra descontent 
amb la classe política. Amb 
aquests números, sobren 
les paraules.
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 El passat dissabte 
4 de juny, Balaguer va 
ret re  homenatge a l 
Comte Jaume d’Urgell 
el Dissortat.
 En un acte organitzat 
p e l  C a s a l  Pere  I I I , 
conjuntament amb Acció 
Cultural Jaume d’Urgell, 
una cinquantena de 
persones es van reunir 
davant  de l ’estàtua 
del Comte Jaume, a 

Balaguer recorda, amb una 
ofrena floral, al darrer Comte 
d’Urgell, Jaume el Dissortat

Una conferència
sobre la iconografia 
catalana al
Renaixement va
acabar els actes 

l’Avinguda que porta el 
nom del darrer comte 
d’Urgell i van fer una 
ofrena floral en nom de 
les diferents entitats i 
associacions de la capital 
de la Noguera.
 Després de l’Ofrena, 
que ve realitzant-se des 
de fa molts anys en record 
de la mort del comte, les 
restes del qual encara 
estan al Castell de Xàtiva 
on va morir empresonat, 
es va organitzar una 
conferència que amb el 
títol de «Iconografia de la 
petjada catalana al món 
durant el Renaixement», 
va oferir Enric Guillot, al 
patí del casal del Carrer 
Miracle.

El diumenge 18 de juny, Balaguer
reviurà una nova Diada Bastonera

 El proper diumenge 18 
de juny, Balaguer acollirà 
una nova edició de la Diada 
bastonera, que enguany 
arriba a la quarta edició, 
organitzada pel grup Ball de 
Bastons del Casal Pere III.
 A partir de les 11 del matí, 
tots els grups participants 
es concentraran a l’escola 
Àngel Guimerà, des d’on 
sortiran en cercavila, i aniran 
fent ballades, a la Plaça del 

Mercadal, a la Plaça del Pou, 
a la Plaça Sant Jaume, a la 
Plaça Pau Casals i a la nova 
passarel·la sobre el riu Segre.
 Després de la cercavila, a 
partir de les 14 hores es farà 

Ball de Bastons

Vora 500 alumnes participen a la
Diada Olímpica de secundària 

un dinar popular a l’escola 
Àngel Guimerà, seguit del 
lliurament de records a 
tots els grups participants 
i l’actuació del Dj Miquel 
posarà el punt final a la festa.

Ofrena Floral

Escolars al Pavelló Poliesportiu

Els alumnes van practicar deu esports olímpics a les 
instal·lacions esportives municipals de Balaguer

 El passat divendres, 
des de les 9 i fins a les 
14 hores, vora cinc-cents 
alumnes de secundària dels 
diferents centres educatius 
de Balaguer i Bellcaire, 
van participar en una nova 
edició de la diada olímpica 
secundària; a les diferents 
instal·lacions esportives 
municipals, com els pave-
llons d’Inpacsa, el camp 
Municipal d’Esports, el pa-
velló Molí de l’Esquerrà, el 
pavelló poliesportiu, entre 
d’altres.
 Els escolars de Bala-
guer van passar  una jor-
nada esportiva practicant 
diferents esports olímpics.

Balaguer acollirà la IV 
Diada Bastonera el
proper diumenge 18 de 
juny amb una gran
cercavila
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La depuradora d’aigües residuals doblarà 
la seva capacitat els propers anys

 Una quarantena de 
socis del gremi d’àrids, 
formigons i prefabricats 
de Lleida es van reunir 
la passada setmana a 
les instal·lacions del CEI 
Balaguer per realitzar 
l’Assemblea General Or-
dinària del 2016, sota la 

presidència del balague-
rí, Josep Maria Pedra, i 
l’assistència del presi-
dent del gremi d’àrids de 
Catalunya, Alfons Porró 
i del seu gerent, Jaume 
Puig, i de la regidora de 
promoció econòmica 
Ester Guarné.

Balaguer acull l’Assemblea 
del Gremi d’Àrids de Lleida

Un moment de l’Assemblea

Un moment de la visita

L’Alcalde de Balaguer els regidors d’urbanisme i 
d’obres i serveis, visiten les instal·lacions
acompanyants de tècnics de l’ACA 

Del 17 al 19 de juny se celebra la 1a edició 
de Benvinguts a pagès, una oportunitat 
única per visitar les explotacions agràries de 
Catalunya. Una bona manera de conèixer, 
degustar i comprar els productes de la terra, 
en el seu lloc d’origen i directament de la 
mà dels seus productors. Al seu lloc web po-
dreu organitzar un cap de setmana a mida 
amb visites gratuïtes a les explotacions ad-
herides, a més de recomanacions d’on anar 
a dinar i ofertes especials d’allotjament.
Més info: www.benvingutsapages.cat

Pagesos i pageses de tot
Catalunya obren les portes
a les seves explotacions Lapica Cycling ofereix experiències ciclotu-

ristes i potencia el territori català com a zona 
geogràfica d’interès i qualitat per a la pràc-
tica del ciclisme. Les nostres rutes estan 
dissenyades pensant en el màxim gaudi del 
participant; paisatge, descoberta del territo-
ri, productes autòctons, carreteres tranquil·
les, allotjaments preparats i uns recorreguts 
amb un grau de dificultat variable segons la 
demanda i el nivell del ciclista. Els nostres 
guies són experimentats i tenen un ampli 
coneixement del territori. Una experiència 
única al nostre país. Ara només queda…Pe-
dalar!!! Més info: www.lapicacycling.com

Descobreix Catalunya pedalant!

Al centre històric medieval d’Altafulla es tro-
ba l’Hotel Gastronòmic Gran Claustre, 
reconegut amb el segell d’Hotel Gastronò-
mic de Catalunya. Els visitants que vagin 
a descobrir el Camp de Tarragona podran 
gaudir d’aquest petit hotel boutique de tan 
sols 39 habitacions amb un dels restaurants 
més destacats de la zona i present a la guia 
Michelin, Bruixes de Burriac, que ofereix 
cuina mediterrània amb productes del la 
zona del Baix Gaià de la mà del xef Jaume 
Drudis. Més info: www.granclaustre.com

Visita Altafulla i relaxa’t a l’Hotel 
Gastronòmic Gran Claustre

 L’Alcalde de Balaguer, 
J o r d i  I g n a s i  V i d a l , 
acompanyat dels regidors 
d’urbanisme, Gerard Torres i 
del regidor d’obres i serveis, 
Carlos Garcia, va visitar 
la depuradora d’aigües 
residuals de Balaguer, amb 
la Cap de Serveis, Dolors 
Tella, el cap de zona de 
l’ACA, Manuel Pascual, 
entre d’altres tècnics per 
tal d’interessar-se de com 
estava el procés del concurs 
d’explotació que s’està 
tramitant per als propers 4 
anys.
 En aquesta nova etapa 
s’està estudiant de doblar la 
capacitat del tractaments, 
segons ha manifestat 
l’alcalde Jordi Ignasi Vidal, 
ja que actualment es troba 
bastant saturat.
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 L’ a l u m n e  G e n í s 
Vicens Viola, de l’Escola 
Vedruna Balaguer, ha 
quedat 2n classificat en la 
categoria de 2n d’ESO en 
la 9a edició del concurs 
d’anglès interescolar de 
Catalunya. 
 E n  a q u e s t a 
convocatòria, oberta 
a  l’alumnat des de 5è 
d’Educació Primària fins 
a 2n de Batxillerat, van 
participar 560 centres 
d’arreu del territori català, 
amb 56.000 alumnes en la 
fase local; 2.400, en la 
fase territorial; i 123 en 
la final. 
 L’acte de lliurament 
de premis va tenir lloc 
el passat  20 de maig 

L’alumne Genís Vicens
Viola, 2n classificat del
concurs d’anglès interescolar

L’Alumne de l’Escola 
Vedruna participa en 
la categoria
d’alumnes de segon 
de secundària

L’Associació l’Estel representa l’obra 
“Un dia al Museu” al Teatre Municipal

Un dia al Museu

Més de setanta actors de l’Associació l’Estel de
Balaguer van representar l’obra el passat divendres 
3 de juny al Teatre Municipal de Balaguer

a les instal·lacions de 
l ’ I n s t i t u t  N a c i o n a l 
d ’ E d u c a c i ó  F í s i c a 
de Catalunya (INEFC) 
a Barcelona i va ésser 
presidit per la consellera 
d ’ E n s e n y a m e n t , 
l’honorable Sra.  Meritxell 
Ruiz. La presentació de la 
cerimònia va anar a càrrec 
del conegut periodista 
Jordi Gil, presentador de 
l’Info K del Super3.
 El guardonat va rebre 
de mans de la consellera, 
com a premi, a més del 
diploma acreditatiu, un 
curs d’anglès  on-line i 
un cap de setmana per 
a quatre persones en un 
alberg de Catalunya.
 Tant aquest guardó 
com les dues vegades en 
què l’escola ha participat  
i guanyat en el concurs 
Fish & Chips, són una 
mostra de reconeixement 
al treball que es du a 
terme, com a escola 
multilingüe, en aquest 
centre.

Genís Vicens Viola

 El passat  3 de juny prop de 
setanta actors de l’Associació 
L’Estel de Balaguer van 
representar al teatre municipal 
de Balaguer l’obra «Un dia 
al museu». La peça teatral, 
resultat del treball de tot un 
curs, liderat pels professors 
Xavi Carrasco i Albert Bonet, 
explicava les incidències d’un 
lladre que pretenia robar obres 
mestres d’un museu on les 
peces cobraven vida i li feien 
la guitza.
 Tant el públic com els 
actors van gaudir d’una 
divertida tarda de teatre 
amb projeccions i també 
música en directe, gràcies 
a la col·laboració d’un 
grup d’alumnes de l’escola 
municipal de música de 
Balaguer acompanyats del 
seu director Robert Oró i la 
professora Rosa Mari Masip.

Presentació de l’Associació Gastronòmica 
“Amics de l’Ibèric” de Balaguer

 El passat divendres 
dia 3, es va fer el sopar de 
presentació de l’Associació 
Gastronòmica Amics de 
l’Ibèric de Balaguer, al 
Centre d’Interpretació de 
l’Or del Segre.
 La presentació de la nova 
associació va córrer a càrrec  
del regidor de cultura de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
Joan Biscarri. L’objectiu 
de la nova associació és 
el de donar a conèixer els 
beneficis del porc ibèric, en 
especial el pernil.

 Durant l ’acte es va 
fer lliurament de la placa 
i nomenament de soci 
d’Honor al tallador Manel 
Pérez de Lleida, considerat 
un dels millors talladors de 
pernil del món. El sopar, a 
base d’ibèrics, va acabar 
amb un postres que en la 

Lliurament de placa a Manel Pérez

L’Associació va reunir 
una cinquantena de 
persones en el sopar de 
presentació de
l’Associació

seva elaboració portava or 
comestible.
 D’altra banda, aquesta 
associació, ja està treballant 
en la organització de la 
IV Fira del Pernil que es 
celebrarà a Balaguer els 
propers dies 2,3,i 4 de 
setembre.
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La família de 
ROBERT CUELLAS CAMPODARBE

Vol agrair molt sincerament
les mostres de condol rebudes,

per part de familiars,
amics i coneguts.

El nostre més sincer agraïment per
les incalculables mostres d’afecte

rebudes en el seu comiat.

10 famílies es beneficiaran 
dels Horts Comunitaris a la 
partida de la Meó

A través del Pla 
d’inclusió Social del 
Consell Comarcal dins 
el Projecte Cultiva’t, 
Horts Comunitaris

 Aquest  any  2016 
els Serveis Socials del 
Consell Comarcal de la 
Noguera, a través del 
Pla d’Inclusió Social, i 
l’Associació de Dones 
Solidàries Dóna Pas, han 
tornat a posar en marxa 
per 5è any consecutiu 
una nova temporada del 
Projecte “Cultiva’t, Horts 
Comunitaris”.
 Enguany se signarà 
u n  c o n v e n i  a m b 
l’Associació Slow Food 
ja que s’utilitzaran els 

terrenys del seu projecte 
d’Horts Urbans que han 
endegat a la partida La 
Meó de Balaguer.
 Es beneficiaran dels 
Horts Comunitaris 10 
famílies, 5 de les quals ja 
han estat seleccionades 
des dels Serveis Socials 
del Consell Comarcal 
de la Noguera, Creu 
Roja i Càritas. Aquestes 
famíl ies  disposaran 
d’un hort per cultivar-lo 
i proveir-se de vegetals 
de la temporada per a 
consum propi.
 Per aprendre a cultivar 
la terra i  a treballar 
comunitàriament en un 
espai comú, comptaran 
amb un agrònom que 
donarà suport, que els 
ajudarà en tècniques per 
treballar la terra.

La comunitat educativa del Mont-roig 
construeix el seu patí per l’escola

Obres al pati de l’Escola Mont-roig

 El passat 22 de maig, va 
tenir lloc, a l’Escola Mont-roig, 
la Primera Jornada de Treball 
comunitari amb l’objectiu 
d’anar transformant el pati. 
En aquesta primera Jornada 
hi van participar, entre petits 
i grans, més de 125 persones.
 L’objectiu de la Jornada 
era implementar la primera 
fase de transformació 
consistent en la creació d’un 
escenari i d’un desnivell 
enjardinat.
 També van plantar arbres, 
van arrebossar parets i van 
pintar les jardineres. Van fer 
moltíssima feina per donar 
als infants noves oportunitats 
educatives en un gran 
ambient. Van tenir el goig de 

comptar amb la presència 
del Pitu Fernàndez i la Carme 
Cols experts en el disseny 

de patis escolars que els van 
acompanyar i assessorar en 
el procés.

Horts Comunitaris

Mostra de salsa de la Cia. Montse Miret

Festa salsera a la fresca de la mà de 
l’Escola de Dansa Montse Miret

 Aquest divendres dia 10, 
a les deu de la nit i a la plaça 
Pau Casals, a la terrassa del 
Taberri, l’Escola de Dansa 
Montse Miret, oferirà per 
quart any consecutiu, una 
demostració de salsa a la 
fresca, amb sopar, molta 
animació i sobretot molta 
salsa. Una festa, oberta a 
tothom i que compta amb 
més de 90 persones que 
ballen salsa de tot Lleida 
i l’exhibició dels alumnes 
d’aquesta modalitat de ball. 
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Els pobles de Santa Linya i les Avellanes 
constitueixen la seva Taula d’Entitats

 Aquest mes de maig 
es va constituir la Taula 
d’Entitats de les Avellanes 
i Santa Linya, que aplega 
les entitats del municipi per 
treballar de manera conjunta 
i coordinada.
 Amb Balaguer, Albesa, 
Térmens i Sant Llorenç de 
Montgai (Camarasa), ja són 
cinc les Taules constituïdes 
a la Noguera, iniciativa de 
l’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, a través del 
Pla de Desenvolupament 
Comunitari, amb l’objectiu 
que tots els pobles de la 
comarca puguin constituir 
la seva.Taula de les Avellanes

Vallfogona celebra una Jornada entre 
avis i nets a l’Esplai de la Gent Gran
 Vallfogona va celebrar 
la jornada entre avis i nets. 
Com cada any aquesta 
activitat es realitza a l’Esplai 
de la Gent Gran juntament 
amb l’Ampa de la l lar 
d’Infants.
 Desprès del esmorzar 
ofert per l’Esplai i l’Ampa els 
nens juntament amb la junta 
de l’Esplai  van escenificar el 
conte «Un collaret d’estels.» 
No cal dir que es una 
experiència molt gratificant 
per a tots  plegats.

Ja són cinc les taules d’Entitats constituïdes als 
municipis de la comarca de la Noguera

 L ’ A s s o c i a c i ó 
d’Allotjaments de Turisme 
Rural de la comarca de la 
Noguera ha presentat 
la seva nova web www.
ruralnoguera.com
 Amb un d isseny 
actual, ofereix informació 
sobre els allotjaments 
de la Noguera agrupats 
a l’Associació, la seva 
localització en un mapa, 
i  també informació 
sobre la comarca i llocs 
d’interès per completar 
una estada turística a la 

Noguera.
 En la presentació 
hi  van part ic ipar  la 
presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Concep Cañadell; la cap 
de Turisme dels Serveis 
Territorials a Lleida del 
Departament d‘Empresa 
i Coneixement, Adela 
Rubió, i el president 
d e  l ’ A s s o c i a c i ó 
d’Allotjaments de Turisme 
Rural de la Noguera, 
Josep Mirada.
 Tots tres van coincidir 
a destacar la rellevància 
que tenen les accions 
destinades a incorporar 
els productes turístics 
a internet i a les xarxes 
socials, i encara més 
a mantenir i millorar 
aquesta presència a la 
xarxa.

L’Associació de Turisme Rural 
de la Noguera presenta la 
seva nova web

Presentació de la nova web

La presentació va 
estar presidida per la 
presidenta del Consell 
Comarcal, Concep 
Cañadell

Jornada d’avis i nets a Vallfogona
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El Consell Comarcal de la Noguera va 
acollir la 11a Trobada de la Gent Gran

 La directora general 
d e  J o v e n t u t  d e  l a 
Generalitat, Marta Vilalta 
va mantenir una reunió 
amb el Consell Comarcal  
en una visita a l’entitat 
el dia 30 de maig. En el 
decurs de la trobada, 
v a n  s e r  i n f o r m a t s 
de les actuacions en 

matèria de Joventut 
que es desenvolupen 
a la comarca, i també 
de les propostes i de 
les necessitats que es 
detecten en aquesta 
à r e a .  Ta m b é  e s  v a 
reunir amb l’Alcalde de 
Balaguer i la regidora de 
joventut.

la Directora General de
Joventut visita la Noguera

Un moment de la reunió

Trobada de la Gent Gran

La presidenta del Consell Comarcal de la Noguera, 
Concep Cañadell va rebre tots els participants a la 
Trobada i els va agrair la seva participació

 El passat dissabte 21 
de maig va tenir lloc l’11a 
Trobada de la Gent Gran 
de la Noguera organitzada 
pels Serveis Socials del 
Consell Comarcal de la 
Noguera, a través del Pla 
Local d’Inclusió Social.
 L’objectiu de la Trobada 
va ser presentar projectes 
per als Casals d’Avis i 
Associacions de Gent 
Gran de la Noguera que 
s’impulsen des del Consell 
Comarcal i, alhora, esdevenir 
un espai comú per compartir 
experiències de cada casal o 
associació. 
 Cañadell  va donar la 
benvinguda als assistents 
i els va agrair la seva 
participació i implicació per 
fer de la comarca un model 
inclusiu per a la gent gran. 
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“El petit de Cal Erill” presenta el seu 
nou treball al Port de la Vall d’Àger

 El proper dissabte 11 
de juny, el grup musical “El 
Petit de Cal Erill” presentarà 
el seu darrer treball «La 
força» en un concert que 
es realitzarà en un marc 
incomparable, com és el 
Port de la Vall d’Àger. 
 A partir de les 19:30h es 
podrà gaudir de la música 
de la banda liderada per 
Joan Pons (El petit de Cal 
Erill) i formada per cinc 
músics. Serà amb la posta 
de sol, a l’aire lliure a la 
terrassa de l’Hotel Port 
d’Àger, amb el Montsec i la 
Vall d’Àger com a decorats 
per un costat i la Plana de 
Ponent a l’altra banda.El petit de Cal Erill

IV Cicle de Concerts Monestir de les 
Avellanes “Música & Patrimoni”
 El Monestir de les Ave-
llanes acull el IV cicle de 
concerts «Música i Patrimo-
ni», que començà el passat 
5 de juny amb un concert 
de grallers els Baladers i 
Bastoners del Pla de l’Ai-
gua. El proper 11 de juny hi 
haurà un concert amb Elena 
Fuster, Carmen Hernandez 
i Rosa Maria Ysàs. El 18 de 
juny hi haurà el Quartet de 
flautes Briccialdi i tancarà el 
cicle el Grup Quartana i Més 
el 27 de juny, amb sopar.

Aquest dissabte 11 de juny, a partir de les 19,30 
hores a l’aire lliure amb la posta de sol de la Vall

 El cap de setmana del 
17, 18 i 19 de juny quatre 
explotacions agràries, 
cinc restaurants i nou 
allotjaments rurals par-
ticiparan a la primera 
edició de Benvinguts a 
pagès. S’oferiran visites 
gratuïtes a explotacions 
agrícoles, ramaderes i 
elaboradors en una acció 
que serà conjunta a tot el 
país. 
 Veure com i on es pro-
dueixen els aliments que 

ens arriben a taula, saber 
com treballen els pagesos, 
descobrir els productes de 
temporada, visitar hortes, 
vinyes, oliveres, granges, 
ramats, productors de mel 
o de sidra…
 Aquest és l’esperit 
de la primera edició de 
“Benvinguts a pagès”, un 
cap de setmana de portes 
obertes a unes 150 explo-
tacions agràries i rama-
deres arreu de Catalunya, 
amb la complicitat d’uns 
200 restaurants i uns 250 
allotjaments, que també 
participen a la campanya 
i que oferiran el menú 
“Benvinguts a pagès”, 
amb producte de proxi-
mitat, i paquets especials 
d’allotjament de cap de 
setmana.

Nou projecte “Benvinguts a 
pagès” els propers dies 17,18 
i 19 de juny

Benvinguts a pagès

Es pretén que la gent 
conegui com es
conreen els aliments 
que mengem
habitualment

Monestir de les Avellanes
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L’escriptora i il·lustradora Mercè
Arànega visita l’escola Àngel Guimerà

 El centre Espai Orígens 
de Camarasa ha iniciat 
un cicle de conferències 
«Ciència a l ’abast».  
D i v e r s e s  x e r r a d e s 
enfocades a la recerca 
i difusió del patrimoni 
cultural de la Noguera, 
per a tots els públics.  
Els ponents convidats 

estan vinculats a temes 
de  recerca, patrimoni  i 
difusió relacionats amb el 
territori.  La programació 
del cicle va començar 
el passat mes de maig i 
continuarà fins al mes de 
novembre, amb entrada 
gratuïta. Horaris al web 
www.espaiorigens.com

Cicle de conferències “Ciència 
a l’abast” a Camarasa

La primera de les xerrades a l’Espai Orígens

Mercè Arànega a l’Àngel Guimerà

Els alumnes de l’escola havien treballat prèviament 
les obres “Una medicina per no plorar”, i “La
gallina Mina” de l’escriptora Mercè Arànega

 El passat divendres 6 
de maig els nens i nenes 
d’Educació Infantil i Cicle 
Inicial de l’Àngel Guimerà 
van rebre una visita molt 
especial. Mercè Arànega, 
famosa i l · lustradora i 
escriptora de contes els va 
venir a conèixer.
 Els nens i nenes havien 
llegit i treballat prèviament 
els llibres “Una medicina 
per no plorar” i “La gallina 
Mina”.
 Segons els va explicar 
ella mateixa li agrada molt 
visitar les escoles per 
explicar als nens i nenes 
com es fa un conte, i 
encomanar-los les ganes 
de llegir. Els nens i nenes 
van quedar bocabadats en 
veure la rapidesa amb que, 
d’un full amb blanc en feia 
un nou dibuix.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 El retrat d’una ciu-
tat acollidora i esquiva a 
parts iguals, d’una famí-
lia unida pels fràgils lla-
ços de la necessitat i de 
l’amor i la mirada única 
d’una dona meravellosa 
en un moment extraordi-
nari.
 Falten unes hores per 
a la mitjanit. Per fi, des-
prés de diverses temp-
tatives, Amalia ha acon-
seguit als 65 anys veure 
com el seu somni s’ha 
fet realitat: reunir tota la 
família per sopar la nit 
de Cap d’Any. Una mare 
explica la història de com 
l’Amalia entreteixeix amb 
el seu humor i la seva par-
ticular entrega una  xarxa 
de fils invisibles amb la 
qual uneix i protegeix als 
seus, sargint els silencis 
d’uns i canalitzant el futur 
dels altres. Sap que serà 
una nit intensa, plena de 
secrets i mentides, de ria-
lles i de confessions con-
tingudes que per fi escla-
ten per descobrir el que 
queda per viure. Sap que 
és el moment d’actuar i 
no està disposada que res 
l’allunyi de la seva come-
sa. Una novel·la que emet  
el sentiment de fascina-
ció i desconcert.

No plorar
Autor: Lydie Salvayre
Gènere: Novel·la

 Filla d’un andalús 
i d’una catalana, Lydie 
Salvayre, el cognom de 
naixement de la qual és 
Arjona, narra la història 
de la seva mare, la Mont-
se, nascuda en un poble 
prop de Lleida, que el 
1936, amb quinze anys 
acabats de fer, se’n va 
a Barcelona amb el seu 
germà anarquista. A la 
ciutat, la noia viu el des-
pertar de l’amor i l’ale-
gria revolucionària dels 
dies posteriors a l’esclat 
de la Guerra Civil.
 En la novel·la es 
conjuga el present des 
del qual la Montse des-
grana els seus records 
d’aquells dies meravello-
sos de llibertat de l’agost 
del 36 amb la narració 
de l’estada de Georges 
Bernanos a Mallorca i el 
procés d’escriptura d’Els 
grans cementiris sota la 
lluna, la condemna d’un 
catòlic durant la sangui-
nària repressió feixista.
 Un relat sobre l’entra-
mat polític de la Guerra 
Civil, sobre l’exili i l’he-
rència que això va deixar 
als fills dels quals van 
haver de marxar d’Espa-
nya per salvar les seves 
vides.
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Una mare
Autor: Alejandro Palomas
Gènere: Novel·la

 Hi ha una ciutat on 
tothom és com ha de ser. 
Tots estan d’acord en tot 
i són molt educats. Tots 
menys un. El senyor tigre 
està cansat de ser sempre 
tan correcte, tan educat. 
Li agradaria molt tor-
nar-se salvatge; així, un 
dia, decideix fer les coses 
d’una altra manera.
 El senyor Tigre viu 
encotillat per les regles, 
en una espècie de modè-
lica societat vuitcentista 
d’animals de compor-
taments humans, ben 
educada i regida per les 
aparences. Fantàstica 
proposta de lectura amb 
un personatge inconfor-
mista, disposat a viure a 
la seva manera, sense fer 
cas del que li diguin els 
altres, únicament és fidel 
a ell mateix i a les seves 
opinions.
 És un llibre sobre les 
convencions que ens go-
vernen, sobre el deixar-se 
portar, sobre les idees de 
què està bè i què està 
malament, i del que, en 
definitiva, està o no soci-
alment acceptat
 Magnífica feina la de 
Peter Brown, autor i il-
lustrador del llibre que ha 
rebut diversos premis.

El señor tigre se vuleve 
salvaje
Autor: Peter Brown
Gènere: Infantil (+6)

Descreure

Va per aquí la poesia.
Directament profunda. 
Misteriosa.
Oculta subtilment
al fons d’una evidència
que pren intimitat
i atorga diferències.
Pell morta de vegades,
arrenglerada al peu 
de l’estultícia,
amb supòsits metafòrics
que provoquen el vertigen
atiats per l’altivesa.
Va per aquí la poesia.
Fosca, subjacent, espriuenca.
Oblida però que és única
la poesia del mestre.
És un déu inabastable,
de magnituds impossibles
on la presència de l’ànima,
se li fon del tot als dits 
i és per demés que l’imitin.
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El 24 de juny comença el nou cicle de 
Música sota les Estrelles al Montsec

 L’escriptor Josep 
Vallverdú, Premi d’honor 
de les Lletres Catalanes, 
presentà a Balaguer el seu 
darrer poemari “Ronda de 
boires”. El llibre compta 
amb 53 poemes i està 
dividit en diferents parts, 
tres d’elles fan referència 

a l’amor, la mort i altres 
circumstàncies.
 Un llibre dens de 
significats, que palesa 
les hores de lectura de 
l’autor, lectures a recer 
dels clàssics. El poemari 
és, per damunt de tot, un 
viatge cap a la llum.

Josep Vallverdú presenta 
“Ronda de boires” a Balaguer

Presentació del nou llibre de Josep Vallverdú

Presentació del cicle

Organitzat pel parc Astronòmic del Montsec, el cicle 
consta de set concerts que s’acabaran el proper 
mes de desembre

 El pròxim 24 de juny 
començarà el “Cicle de 
Música sota les Estrelles”, 
en el qual es preveu que 
assisteixin més de 1.000 
persones en els set concerts 
programats fins al 10 de 
desembre. La presidenta 
del Consell, Concepció 
Cañadell, ha assenyalat 
que aquest acte cultural 
s’ha consolidat en l’oferta 
cultural de Catalunya, 
sobretot en l’agenda de 
la música independent 
i  projecció de grups i 
cantautors catalans. 
 Pol Cruells, I am Dive, 
Meritxell Gené & David 
Caño, Tui Higgins & Xavier 
Monge ,  Jazz  Pro jec t , 
Josep-Manel Vega Quartet, 
Col·lectiu Free’t i Rehenes 
protagonitzaran els set 
concerts programats.
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Classificació
Primera Catalana

1. Castelldefels ............70
2. Santboià  ..................70
3. Balaguer ................. 66
4. Vilanova ...................64
5. Igualada ...................60
6. Lleida B ....................56
7. Vista Alegre .............56
8. Suburense ...............55
9. Sant Ildefons ...........50
10. Vilaseca ..................49
11. jesus i Maria ..........48
12. Rapitenca ...............47
13. Viladecans .............42
14. Terrassa ..................36
15. Reddis ....................31
16. Amposta .................27
17. Torredembarra ......19
18. Catllar  ......................3

Golejadors del 
C.F. Balaguer

Adrià Fernández

El C.F. Balaguer acaba tercer classificat 
després d’una excel·lent temporada

 El Balaguer ha finalitzat 
l’actual temporada 2015-
2016, amb una clara victòria 
al camp del Torredembarra, 
per 1-4 amb gols de Car-
los Martínez, Adrià, Iván i 
Genís, sumant un total de 
66 punts i fent una excel-
lent participació que l’han 
portat a la tercera posició 
de la taula classificatòria, 
superat pel lider i ja nou 
equip de Tercera Divisió, el 
Castelldefels, i el Santboià 
que es juga l’ascens amb la 
Jonquera, segon classificat 

amb la filosofia d’enguany, 
i que es confiarà en tots 
aquests jugadors locals fets 
a casa, que es deixen la pell 
al camp tots els partits.
 Durant aquest mes de 
juny, la directiva del C.F. 
Balaguer haurà d’organitzar 
l’equip de cara a la propera 
temporada que començarà 
el mes de setembre, i en que 
els balaguerins podran op-
tar a presentar candidatura 
per ser un dels millors de la 
categoria, juntament amb el 
Vilanova, quart classificat 
aquest any i que també te 
com a principal objectiu 
el recuperar una plaça a 
Tercera Divisió.
 D’altra banda, aquest 
estiu es disputarà el torneig 

del grup I de la primera Ca-
talana.
 Els homes entrenats per 
Jordi Cortés, la major part 
d’ells fets al futbol base de 
la capital de la Noguera, 
han demostrat ser un dels 
millors clubs de la catego-
ria, i que després de tres 
anys jugant junts, s’han 
consolidat com a conjunt, 
passant d’estar a punt de 
perdre la categoria fa tres 
anys davant l’Andorra en la 
darrera jornada, a tenir op-
cions d’ascens a la darrera 
jornada d’enguany,
 Tot i que el club encara 
no ha fet cap comunicat ofi-
cial dels objectius de cara a 
la propera temporada, cal 
pensar que es continuarà 

29/05/2016

TORREDEMBARRA 1
BALAGUER 4

Un dels onzes titulars del Balaguer 2015-2016

Le Promenade Cup del 13 
de juny al 8 de juliol. El 
torneig tindrà lloc al Camp 
Municipal de Balaguer, cal 
inscriure’s abans del 3 de 
juny i les places són limita-
des. Pel que fa als premis, 
el primer classificat rebrà 
300 euros en metàl·lic i un 
sopar a Le Promenade, 
entre altres sorpreses.
 Enguany el club està 
de celebració en motiu del 
centenari. Així que s’estan 
preparant diferents actes i 
esdeveniments per celebrar 
aquesta gran fita en el club 
de la ciutat, una commemo-
ració molt important per la 
ciutat així com també pels 
aficionats en aquest esport 
amb tanta afició.

1. A. Fernández .... 23
2. S. Galcerán ........ 7
3. I. Fontana ........... 6
4. G. Soldevila........ 5
5. Yerai Darias ....... 4
7. Marc Sánchez ... 3
8. I. Solanes ........... 3
9. J. Clivillé ............ 3
10. M. del Águila ... 3
11. P. Solanes......... 2
12. C. Martínez ...... 1

 Adrià Fernández ha 
acabat la temporada, 
essent el màxim gole-
jador de l’equip amb 
23 gols, que també el 
situen al segon lloc de 
la classificació de go-
lejadors de la Primera 
Catalana, pel darrera 
de Jairo del Castell-
defels, que ha estat el 
màxim golejador.
 També cal destacar 
la gran labor del porter 
Alfred Peguero, que 
una temporada més 
ha demostrat que és 
un dels millors de la 
categoria.
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El CB Balaguer femení no aconsegueix 
guanyar l’Olot i perd la categoria

 Aquest passat cap de 
setmana, la capital de la 
Noguera va viure una nova 
edició de les 24 Hores de 
Bàsquet, amb molts partits 
de bàsquet de totes les cate-
gories, tant masculines com 
femenines, des dels més 
petits i els escolars fins als 
sèniors i amateurs.
 Des de primera hora del 
dissabte i fins el diumenge 
al migdia, desenes de partits 
van anar succeint-se amb 
un públic entregat a l’espec-
tacle de la cistella, al pavelló 
Poliesportiu de Balaguer.
 L’espectacle de les 24 
Hores va finalitzar amb el 
tercer partit del playout de 
l’equip sènior femení del 
Club Bàsquet Balaguer, que 
disputava el decisiu partit 
davant l’Olot.
 En el primer partit dispu-C.B. Balaguer

El tercer i definitiu partit es va disputar el passat 
diumenge al migdia com a punt i final de les 24
hores de Bàsquet Ciutat de Balaguer

C.B. Balaguer

tat a Balaguer, ja que les de 
la Noguera comptaven amb 
l’avantatge del factor pista, 
van perdre d’un punt en els 
darrers segons. 
 En el segon partit en 
que les balaguerines van 
visitar la complicada pista 
de l’Olot, van aconseguir 
guanyar el partit amb un 
triple, quan el marcador 
assenyalava un empat a 
55 punts, i que servia per 
empatar la eliminatòria i 
que feia que les balagueri-

nes s’ho juguessin tot en el 
tercer partit a casa. 
 Tot i que van gaudir del 
factor pista i un nombrós 
públic que no va parar d’ani-
mar-les, al final van caure 
derrotades per un  56-62 
per les gironines, i que con-
demna a les balaguerines al 
descens a Segona Catalana.
 El sènior masculí tam-
poc va aconseguir mantenir 
la categoria i la propera 
temporada jugarà a Tercera 
Catalana.
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El CFS Balaguer benjamí a semifinals 
de la Copa Catalunya davant La Garrifa

CFS Balaguer Benjamí

 Dissabte dia 4 de juny a  
Calaf es va disputar la final 
de Lleida entre els equips 
Benjamins CFS Balaguer 
i el F.S. Tàrrega A, per la 
classificació a semifinals 
de la Copa Catalunya. Els 
balaguerins van guanyar per 
3-1, en un partit intens amb 
defensa i amb encert cara la 
porteria.
 Un merescut resultat pels 
nens que entrena Olga Parisé 
del CFS Balaguer. El 12 de 
juny, jugaran les semifinals a 
la localitat de Tiana, contra la 
Garrifa. La final es disputarà a 
Lloret de mar el proper  dia 19.

La ciutat de Balaguer retrà homenatge al 
Club Tennis Taula Balaguer Villart Logístic

Equip del CTT Balaguer Villart Logistic

 El passat dissabte 4 
de juny a Sant Llorenç de 
Montgai es va celebrar el 
Campionat de Catalunya 
de Marató i la 4a Prova 
del Programa 2024 de 
la l l iga catalana de 
piragüisme de base on 
s’hi van aplegar uns 130 
piragüistes d’arreu de 
Catalunya i provinents 
de vuit clubs diferents.
 E l s  p a l i s t e s 
b a l a g u e r i n s  v a n 
aconseguir un total de 
5 medalles, de les quals 
3 d’or i 2 de plata. En 
alevins, Laura Liñan va 
aconseguir la victòria 
i Adrià Farré va quedar 
en segona posició. En 
infanti l  A,  Francesc 
Codina  va  tornar  a 
guanyar demostrant el 
seu bon estat de forma 

Josep Domingo  i Oriol
Barbosa, campions de
Catalunya Cadets en K2

Piragüisme a Sant Llorenç

El Campionat de
Catalunya es va
celebrar el passat 
dissabte 3 de juny a 
Sant Llorenç

i ampliant així encara 
més la  distància al 
segon classificat a la 
lliga.
 En el Campionat de 
Catalunya de Marató, 
J o s e p  D o m i n g o  i 
Oriol Barbosa es van 
proclamar campions 
en la categoria cadet 
K2 després de recórrer 
un total de 12km amb 
3 portejos i  Antonio 
Montáñez va aconseguir 
el sotscampionat en 
categoria Veterà C K1.

 Aquest divendres dia 10, 
Balaguer retrà un merescut 
homenatge a l’equip femení 
del Club Tennis Taula 
Balaguer Villart Logístic que 
s’ha proclamat campió de 
la superdivisió de tennis 
taula espanyola, per davant 
de la totpoderosa UCAM 
Cartagena, guanyadora del 
campionat en les darreres 
temporades. Les jugadores del 
club rebran el reconeixement 
de l’ajuntament i de tota la 
ciutat, en un acte que es farà a 
la Casa Consistorial a les 19h.
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Albert Soley i Aina Picas, guanyadors 
del Triatló de Muntanya de Balaguer

 La Federació Catalana 
de Futbol farà el lliurament 
dels guardons de la lliga 
de Lleida de la temporada 
2015-16, el proper dilluns 
13 de juny, en un acte que 
es farà al Teatre Municipal 
de Balaguer.  L’acte 

començarà a les 20 hores, 
i es premiaran els millors 
equips que han guanyat 
les diferents categories 
i es farà un homenatge 
a  l ’expres ident  de l 
B a l a g u e r,  C a t a l i n o 
Tenorio.

Balaguer acollirà la Nit dels 
Campions 2016 de la FCF

Teatre Municipal

A la Triatló de Muntanya de Balaguer hi van
participar un total de 90 atletes que van gaudir de la 
prova organitzada per la regidoria d’esports

La cursa a peu va passar per la vora del riu

 El passat diumenge 5 
de juny es va celebrar el 
Triatló de Muntanya Ciutat 
de Balaguer, amb un total 
de 90 participants que van 
fer 750 metres nadant, 
22 quilòmetres en btt i 5 
quilometres de corrent.
 El guanyador masculí va 
ser Albert Soley Castells del 
T-Bikes Club Triatló, amb 
un temps total de 1:26:09, 
seguit de Xavier Jové Riart 
del CERRR Igualada amb 
01:27:18 i de Ramon Salvans 
Isern, del CN Vic amb un 
temps de 01:30:34 per fer les 
tres disciplines.
 En fémines, la guanya-
dora va ser Aina Picas Zor-
rilla del Reus Ploms amb un 
temps de 2:00:01, seguida 
de Lucia Oscoz del Club Tri-
atló Lleida i de Núria Mora 
del BCN Triathlon.
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 Balaguer acollirà la 
IV edició de la Cursa del 
Foc el dia 25 de juny, una 
cursa atlètica nocturna, 
urbana i solidària.
 La principal novetat 
d ’ e n g u a n y  é s  q u e 
p e r  i n s c r i u r e ’ s  e l s 
participants hauran de 
fer un donatiu mínim de 
tres euros a diferència 
dels anys anteriors en 
què s’havia d’aportar 
aliments.
 Segons l ’a lca lde 
d e  B a l a g u e r,  J o r d i 
Ignasi Vidal, els diners 

Balaguer celebrarà la IV
edició de la Cursa del Foc el 
proper dissabte 25 de juny

La cursa tindrà la 
sortida i l’arribada a 
la Plaça del Mercadal 
i sortirà a partir de 
les 22,15 hores

recaptats aniran de forma 
íntegra a l’Associació 
l’Estel.
 P e r  t a l  q u e  l a 
cursa sigui el màxim 
d e  p a r t i c i p a t i v a 
s ’han dissenyat  dos 
recorreguts urbans, un 
de 4 quilòmetres, per a les 
persones que els vulguin 
fer caminant o practicant 
jogging o running, i un 
altre de 8 quilometres, 
que es podrà cobrir 
corrent. Es preveu que 
entre tots dos el nombre 
de participants superi les 
700 persones.
  La cursa començarà 
a les 22.15h, sortirà de 
la plaça del Mercadal 
i creuarà carrers com 
l ’ A v i n g u d a  Pa ï s o s 
Catalans, el Passeig de 
l’Estació, l’Avinguda Pere 
III i el carrer del Pont.

El Tecni Camp dels Pirineus començarà el 
proper 26 de juny a la població de Rialp

Tecni Camp dels Pirineus

Les places del Tecni Camp dels Pirineus que
combina la pràctica dels esports de futbol, futbol 
sala i bàsquet estan totalment exhaurides

Els balaguerins entre els millors de la
província en totes les categories

 Molt bons resultats 
aconseguits el  passat 
dissabte dia 21 de maig a 
l’última jornada de la lliga 
Catalana i el Trofeu  de 
natació organitzat pel CN 
Tàrrega, amb la participació 
de més de 300 nedadors de 
sis clubs de la província. 
 A q u e s t a  ú l t i m a 
jornada juntament amb 
les 5 anteriors serveixen 
per establir un rànquing 
provincial en les diferents 
categories on destacarem 

Nedadors balaguerins

L’última jornada de la 
lliga catalana es va fer 
el passat 21 de maig a 
les instal·lacions del CN 
Tàrrega

a en Jordi Suñé campió 
Provincial Prebenjamí, 
l’Arnau Pifarré campió 
provincial benjamí 2006, en 
femení del 2007 tercer lloc 
per l’Ada Castell, en femení 
del 2005, 3a provincial per la 
Berta Benseny, en categoria  

aleví 2004  l’Alexandra 
Papell  3a classificada 
provincial,  en aleví femení 
2003  la 2a posició provincial 
per l’Aurembiaix Pifarré i 
finalment la 3a posició per 
l’Aitor Morales en masculí 
de 2002.

 El proper diumenge 26 
de juny, els 45 nois i noies 
inscrits al Tecni Camp dels 
Pirineus dirigit pel jugador 
del primer equip del C.F. 
Balaguer, Juanjo Tenorio i 
organitzat per l’Escola Pia i 
que combina els esports de 
futbol, futbol sala i bàsquet 
amb moltes altres activitats 
lúdiques com la hípica, la 
piscina, el tennis taula o 
el mini golf a la localitat 
pirinenca de Rialp.
 Durant una setmana, 
els participants en l’onzena 
edició del Tecni Camp dels 
Prineus perfeccionaran la 
tècnica del seu esport favorit 
amb monitors i entrenadors 
especialitzats i titulats en 
cadascun dels esports 
que practicaran al camp 
municipal de gespa natural 
de Rialp i al poliesportiu de 
Sort.

Presentació de la Cursa del Foc
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Sant tornem-hi
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Estic veritablement ata-
balat. Malgrat que porto bas-
tant bé l’envelliment ara amb 
tot el que s’apropa i que ja hi 
som realment, ens toca anar a 
votar. I em pregunto per aquí 
potser el meu participatiu vot? 
Vet aquí la qüestió. En aquet 
dubte hamletià, quelcom pot 
solucionar-ho, dient per ell 
mateix (en veu interior), com 
es fan les vertaderes oracions: 
no hi vaig i punt. Però no, l’au-
tèntic ciutadà ha d’anar a vo-
tar. En primer lloc per demos-
trar que sap encaixar les coses 
tal com venen, i en segon per 
manifestar d’una forma prou 
palesa el seu desig de veure 
algun canvi.
 Cal desconfiar de tots 

aquells que ho volen canviar 
tot, i no diuen ni com ni quina 
serà, probablement, la seva 
criatura nou nascuda. Si és 
que neix. Amb pocs dies els 
mediàtics de Podemos han 
ficat llum en punts que podien 
estar en la foscor. Per a molts 
veure al senyor Anguita recol-
zant la seva idea  i el seu pro-
grama, mostra amb claredat 
que no en tenen prou amb el 
Monedero. Com no vull caure 
en un bonisme que sempre té 
molt de fals. Aquesta no opció 
no em crida pas gens per vo-
tar-la. Ells que vagin parlant 
amb els seus equilibris argu-
mentaris sense cap compro-
mís real que no els tenen, per 
no conèixer l’autèntic moll de 

l’ós. I la realitat, a Grècia per 
exemple, ha mostrat la crua 
realitat, les tàctiques i estra-
tègies del geniàs Varufaquis, 
sols porten el fracàs de les 
persones que volen sortir de 
la pobresa, i sols arriben a la 
misèria, confiant en paraules.
 La vida et passa per la 
teva persona a una estranya 
velocitat. Quan vius moments 
difícils et semblen llargs, fins 
i tot, els segons d’un rellotge. 
Quan la felicitat entra en el teu 
dia a dia, ni la notes perquè no 
en tens prou: et mereixes molt 
més. És la pura demostració 
de l’ambició, que ens promet 
la CUP, que tenint poca repre-
sentació al Parlament (el grup 
més petit), vol que tots s’avin-
guin al que ella diu, per gros 
que sigui el seu abast i les 
conseqüències que en poden 
sortir. Es part de la seva estra-
tègia antisistema imperant. I 

com Podemos, usen i abusen 
dels mitjans democràtics per 
donar el seu missatge. I és 
d’esperar que augmentant 
cada dia la gent que un comu-
nista va dir que eren lumpen, 
els seus votants han de créi-
xer. I com sempre la recerca 
del subsidi de torn. L’ajuda 
reglamentaria, o el Pirmi els 
permetrà anar vivint, sols els 
falta el salari social, per crear 
la nova classe que seran fidels 
votants i companys de viatge. 
No crec en ells ni en el seu ra-
dicalisme més propi d’altres 
temps.
 S’ha escrit molts llibres 
vers la teoria de l’Anarquisme, 
i en quasi cap no deixen de 
senyalar les seves mancan-
ces, i la seva defensa acèrrima 
sempre cor per ex-figures del 
moviment o per idealistes re-
calcitrans, que potser no ho 
són tant. Federica Montseny, 

Diego Abad de Santillán o 
Souchy o la Simona Weil. I en-
cara l’Abad i la Weil vaticinen 
el seu fracàs en els seus ob-
jectius. I així va ser. El temps 
amb els seus dies ens donen 
a conèixer que els diners pú-
blics es poden usar en pagar 
lloguers i altres conceptes, per 
tenir pau. Greu error malgrat 
fos per una bona finalitat (?). 
D’aquí a poc es podrà veure 
clar si aquesta sanejada Con-
vergència va per quedar-se 
en l’escenari català (que prou 
falta hi fa), o es difumina en el 
ahir del record.
 Però recordeu sempre que 
del dolent el més conegut és 
el menys dolent, però tingueu 
present que tots són iguals. Si 
fotem fora a uns en pujaran 
uns altres, potser pitjors. Si no 
fos així, amb la quantitat de 
governants que hem tingut el 
món ja seria un paradís. 

 L'Associació Salut Men-
tal La Noguera (ASM La No-
guera) és una entitat privada 
sense ànim de lucre creada 
per la iniciativa de familiars 
de persones diagnosticades 
d’una malaltia mental que 
resideixen a la comarca de 
la Noguera. L’entitat neix el 
9 d’octubre de 2008 amb l’ob-
jectiu de donar resposta a ne-
cessitats socials que presen-
ta la població de persones 
afectades, per oferir un espai 
d’ajuda mútua i amb la fina-
litat de millorar la situació 
social de les persones amb 
problemes de salut mental, 
creant una oferta de serveis 
per a les persones afecta-
des, per a les seves famílies 
i per a qualsevol persona que 
n’estigui interessada.
L’àmbit d’actuació és la co-
marca de la Noguera, cons-
tituint un recurs social espe-
cialitzat en l’àrea de la salut 
mental. Necessitem la teva 
implicació, motivació i com-
promís, la salut mental és 

Necessitem la teva implicació
Assossiació Salut Mental La Noguera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

cosa de tots. Des de la nos-
tra entitat considerem molt 
valuós l’esforç i el temps de 
totes les persones i és per 
aquest motiu que us animem 
a col·laborar amb la tasca ja 
que necessitem persones ac-
tives i compromeses, queda 
molt per fer, esperem poder 
conèixer-vos. Si us voleu as-
sociar a l’entitat hi ha dues 
modalitats de quota: la de 
soci familiar que l’import és 
de 10€ mensuals o bé com a 
soci col·laborador amb l’im-
port de 20€ anuals. 
 La seu de l’associació 
es situa al C/ Noguera Pa-
llaresa, núm. 32 baixos de 
Balaguer. Essent els telèfons 
de contacte el 973449488 i 
610260221 i el correu electrò-
nic asm.lanoguera@gmail.
com.
 Entre tots podrem mi-
llorar el benestar social de 
les persones amb malaltia 
mental, dels seus familiars i 
amics i podrem aconseguir 
una millor societat.

 Des de la Plataforma 
per la Reforma Horària 
es pretén incidir en la 
reforma dels horaris de 
manera que s'assoleixi 
l'adaptació a uns temps 
més humans i cívics per a 
la futura Catalunya inde-
pendent. El seu impulsor 
que és Fabian Mohedano, 
una gran persona arrela-
da al nostre país que ha 
sabut mirar sempre pels 
interessos i el benestar 
de les persones que hi 
vivim.  Mohedano és fill 
d'immigrants cordovesos, 
és màster de Mediació i 
gestió de conflictes en el 
treball, home de negocis 
i diplomat en Relacions 
Laborals. Tal com diu ell, 
el temps de treball és molt 
important en la vida soci-
al.
 Des dels anys vuitan-
ta, la recerca sociològica 
ha manifestat que la vida 
en societat depèn en gran 

La reforma horària
Josep Maria Castells Benabarre, impulsor de
ElMercadal.cat
--------------------------------------------------------------------------------------------------

part dels horaris i calendaris 
laborals. A gairebé tota Eu-
ropa, l'horari laboral és de 9 
a 5, parant un màxim d'una 
hora per dinar a meitat de la 
jornada. A l'Estat espanyol –i 
per tant a Catalunya-, però, 
és habitual que els treballa-
dors s'aturin dues hores per 
dinar i que les seves jorna-
des s'allarguin fins a les 7 o 
les 8 del vespre.
 Tot i treballar més hores 
i d'allargar més la jornada, la 
productivitat no és més gran 
que en cap d'aquests països. 
Al contrari; la productivitat 
baixa en picat. No crec pas 
que el treballador qui fa més 
hores és el més treballa-
dor i/o el més productiu. Al 
contrari, les persones que 
porten una vida saludable 
i reconeixen ser felices són 
les que treballen més bé. I 
entre ells hi ha les persones 
amb alguna discapacitat 
que sovint són excloses del 
mercat laboral a pesar de ser 

els més ben preparats per 
treballar.
 Des de les institucions 
s'ha de fer els passos perti-
nents per potenciar el tele-
treball, i incentivar a les em-
preses a fer contractes més 
humans i cívics, d'un mà-
xim de 25 hores setmanals 
i apostant per les persones 
que es consideren 'felices' 
que porten bons horaris so-
len ser bastant més produc-
tius que els que no troben 
mai la felicitat.
 Crec que tots els muni-
cipis s’haurien de sumar a 
la proposta de la reforma 
horària (bars, restaurants, 
cafeteries,televisions, disco-
teques, comerços i negocis 
en general). I la felicitat ple-
na no és possible sense la 
reforma horària que aprova-
rà d’aquí uns mesos el Parla-
ment català.

---------------------------------------------
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 L a  reg id o r ia  d e 
promoció econòmica 
de l ’Ajuntament  de 
Balaguer va presentar 
la  6a Campanya de 
dinamització comercial 
impulsada conjuntament 
a 32 municipis d’arreu 
de Catalunya (dins de 
la Xarxa de Barris) que 
pretén potenciar  e l 
comerç i el turisme del 
nostres  centres històrics. 
D’aquestes 32 ciutats 
catalanes, n’hi ha set 
de les comarques de 
Ponent, com són Lleida, 
Mollerussa, Pobla de 
Segur, Borges Blanques, 
C e r v e r a ,  S o l s o n a  i 
Balaguer.
 Aquesta campanya 
incentiva el consum als 
comerços dels nostres 

Campanya de dinamització 
comercial dels centres històrics 
de les ciutats catalanes

Presentació de la campanya

La campanya vol
incentivar el consum 
als comerços dels 
barris antics durant el 
mes de juny

barris antics durant 
el mes de juny, oferint 
un súper premi a les 
persones que hi compren. 
 La imatge de la 
campanya és la mateixa 
per tots els municipis, 
de manera que el cartell 
i les butlletes del sorteig 
ens identifiquen a tots. 
El premi és comú; visites 
guiades, productes i 
serveis oferts per cada 
municipi participant que 
en conjunt obsequien.

Open Night Balaguer el divendres 17, 
amb botigues obertes fins a la matinada 

Demostracions i actuacions durant tota la nit a Balaguer

Futlletons promocionals de l’event

 El proper divendres 17 
de juny, Balaguer acollirà el 
I Open Night, organitzat per 
l’Associació de Comerciants 
Balaguer 2021, conjunta-
ment amb l’Associació del 
carrer Sanahuja, c/ d’Avall 
i c/ Major, així com també 
d’altres botigues i serveis, 
que s’han unit per fer una 
gran festa per donar a co-
nèixer el comerç de la ciutat 
i fomentar aquest sector 
econòmic tan important.
 Els actes començaran 
a les 21 hores amb un cer-
cavila que recorrerà tota la 
ciutat, i l’acte inaugural es 
produirà a partir de les 22,30 
hores a càrrec de l’alcalde 

de la ciutat Jordi Ignasi Vi-
dal, a continuació hi haurà 
l’espectacle de dansa de 
l’escola Montse Miret, a la 
Plaça del Mercadal, que 
més tard es repetirà al carrer 
Barcelona.
 A 1/4 d’1 de la nit, hi hau-
rà la batucada al centre his-
tòric amb Bandelpal mentre 

que al Passeig de l’Estació i 
les zones pròximes, hi haurà 
musica en viu amb Pixie 
Dixie. Una hora més tard, 
s’intercanviaran l’ubicació 
de les actuacions els dos 
grups musicals.
 Durant tota la nit es 
podrà gaudir de més espec-
tacles que organitzarà cada 
associació comercial. A part 
també es podrà degustar la 
gastronomia dels diferents 
restaurants i bars de la zona 
que oferiran menús i tapes 
de qualitat, així com una 
“gastrobarra dolça i salada” 
que s’ubicarà al Passeig de 
l’Estació i a la Plaça Merca-
dal.
 Les botigues aprofitaran 
per oferir grans descomptes 
i regals per les compres 
efectuades aquella nit, que 
estan obertes fins a les tres 
de la matinada.

Una iniciativa conjunta 
entre les associacions 
comercials de la ciutat 
per fomentar el sector 
comerç 
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Àger acollirà una nova edició del 
Vallsonora els dies 24 i 25 de juny

 El proper divendres 
17 de juny, a partir de 
les 21 hores es celebrarà 
una nova edició de la 
Nit de Llegendes, que 
enguany tindrà el seu 
punt d’inici als jardins del 
Xalet Montiu.
 A partir d’aquest punt 

es realitzarà un recorregut 
pels diferents carrers i 
places del Centre Històric 
on es llegiran les cinc 
llegendes guanyadores 
dels premis Ziryab 2015 
musicades pels alumnes 
de l’Escola de Música de 
Balaguer.

Nova edició de la Nit de
Llegendes el 17 de juny

Nit de Llegendes

Col·legiata de Sant Pere d’Àger

El Vallsonora es celebrarà en tres escenaris
privilegiats com són l’Ermita de Pedra, la Col·legiata 
de Sant Pere i el Centre d’Observació

 El Vallsonora és un 
festival de música i cultura 
que  posa  en  va lor  e l 
patrimoni històric i ecològic 
de la vall de la serra del 
Montsec, a la Noguera. 
Enguany, en la quarta 
edició, se celebrarà en 
tres escenaris privilegiats 
del poble d’Àger com són 
l’ermita de la Mare de 
Déu de Pedra, el castell-
col·legiata de Sant Pere i 
el Centre d’Observació de 
l’Univers, amb un concert 
a l’únic planetari obert 3D 
al món.
 El divendres l’ermita 
serà l ’escenari de dos 
concerts acústics, a l’hora 
en què el sol es pon, de 
caràcter gratuït. El mateix 
dia el planetari acollirà el 
primer concert del «Cicle de 
música sota les Estrelles». 
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
---------------------------------------
ES LLOGA pàrquing tan-
cat davant de l’Escola Ve-
druna de Balaguer. Raó: 
667476172-649007117.
---------------------------------------
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. 675856512.
---------------------------------------
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 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.
------------------------------------------
VENDA de xalet uni-
familiar a 6 minuts de 
Balaguer. Parcel·la ur-
banitzada de 2.300 m2, 
amb piscina, barbacoa. 
Excel·lent ubicació. De 
particular a particular. 
Interessats trucar al te-
lèfon: 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
---------------------------------------
VENC CADIRA salvaes-
cales, ideal per a perso-
nes amb mobilitat reduï-
da. Transport i muntatge 
inclosos. Ocasió! Inte-
ressats trucar al telèfon: 
660081979.
--------------------------------------
COMPRO joguines anti-
gues, scalextric, segells, 
plomes estilogràfiques, 
rellotges antics, còmics 
i llibres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fotos an-
tigues. Raó: 676803205.
---------------------------------------
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
---------------------------------------

LEÑAS MORENO, oferta 
verano. Encino, roble, 
almendro y olivo a 11 
céntimos/quilo. Razón: 
622779668.
---------------------------------------
SEÑORA MAYTE, viden-
cia y tarot. Alta magia 
blanca. Horas a convenir. 
Pide hora. Teléfonos: 
656826568-609135472.
---------------------------------------

TREBALL
--------------------------------------
FAIG CLASSES parti-
culars  d ’anglès per 
estudiants d’Educació 
Primària, ESO o Batxi-
llerat. En grups reduïts i 
per nivells. Raó telèfon: 
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
--------------------------------------

E S  N E C E S S I T A 
cambrer/a per treballar 
temporada d’estiu al Bar 
1900 de Balaguer. Gent 
dinàmica i amb experi-
ència. Interessats deixar 
curriculum al Bar 1900.
--------------------------------------
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.
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció de breus 
classificats, us podeu 
adreçar a les nostre ofi-
cines del c/ Sant Lluís, 
36-38 altell de Balaguer, 
trucant al 973448273 o 
bé pel nostre  web: www.
revistagroc.com
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

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

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

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

SORTIDES ARRIBADES

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

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

SORTIDES ARRIBADES

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

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

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

De les 8 de la tarda del 2 de juny a les 8 de la tarda del 9 de juny CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 

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.

ES LLOGA PÀRQUING TANCAT
DAVANT ESCOLA VEDRUNA.

RAÓ: 667 476 172 - 649 007 117
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