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

 Aquest diumenge, hi 
ha una segona convocatò-
ria d’eleccions al Congreso  
de Diputados i al Senado. 
Uns comicis que, si les 
forces polítiques elegides 
haguessin estat capaces 
de posar-se d’acord, tal-
ment com va succeir a 

Catalunya, encara que en 
aquest cas fos al darrer 
segon i després de  mofes 
constants de la caverna 
mediàtica, no haurien es-
tat necessàries. Haver de 
repetir unes eleccions per 
la impossibilitat de formar 
un govern, posa en dubte 
la qualitat d’aquests re-
presentants. Per altra part, 
una repetició presenta  in-
terrogants que van, per una 
banda, des del grau de par-

ticipació o abstenció fins 
als vots necessaris per ge-
nerar una majoria estable, 
i, per l’altra, la necessitat o 
no d’aquesta despesa eco-
nòmica en temps de crisi.  
Ara,  cal assumir la respon-
sabilitat que, com a ciuta-
dans, tenim. Resulta para-
doxal, però, que oposar-se 
a un referèndum d’auto-
determinació hagi generat 
noves eleccions. Caldrà 
una nova reedició?...

 La nit de Sant Joan és la nit més màgica de l’any. Els 
orígens d’aquesta celebració solen relacionar-se amb les 
festes que civilitzacions molt antigues realitzaven amb 
l’arribada del solstici d’estiu. Les fogueres semblen estar 
relacionades amb ritus en honor al sol. El foc, representat 
en les fogueres, esdevenia l’element que donava força al 
sol, que després d’haver arribat al zenit començava un 
nou període que marcava pausadament la seva davallada. 
Durant molts segles, en la nit de Sant Joan, a bona part 
d’Europa, però també al nord d’Àfrica, la munió de fogueres 
enceses era enorme. Aquesta pràctica comuna servia per 
homenatjar el sol en la seva plenitud com a font de la llum 
i de la vida.
 El foc continua tenint una gran presència en la 
celebració de la festa de Sant Joan. De fet podem dir 
que la vigília i la nit de Sant Joan, en el calendari festiu, 
és la gran festa del foc. L’encesa de falles i sobretot 
fogueres continua ben arrelada a casa nostra, encara que 
s’ha perdut el caire més popular que havien tingut per 
adquirir-ne un de més institucional, en bona part com a 
conseqüència del zel que s’ha posat en el compliment de 
la normativa d’encendre foc a l’àmbit públic.  En aquesta 
nova etapa de les fogueres de Sant Joan, l’arribada de la 
Flama del Canigó, que aporta el foc que encendrà bona part 
d’aquestes fogueres, ha contribuït, en canvi, a mantenir el 
caire col·lectiu que sempre havien tingut, encara que fos 
en grups més reduïts, i al mateix temps s’ha convertit en 
un veritable símbol d’unió de tots els territoris de parla 
catalana. A molts llocs, els Diables també aporten el seu 
granet de sorra en la nit del Foc. Com a Balaguer que els 
Diables Bèsties Feréstegues celebren el seu 30è aniversari. 
Bona revetlla.

El foc de Sant Joan
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Creat a Balaguer el GAM, grup d’ajuda 
per a famílies amb malalts d’Alzheimer
 El proper divendres 1 de 
juliol, a les 16.00 h, es farà 
la primera sessió del Grup 
d’Ajuda Mútua (GAM) de la 
Noguera adreçat a famílies 
amb malalts d’Alzheimer i 
altres demències, a la sala 
Maria Rúbies del Consell 
Comarcal de la Noguera. 
 L’objectiu principal és 
oferir un espai de suport per 
als familiars, preferentment 
als familiars cuidadors, que 
els protegeixi de l’estrès 
psicològic que implica tenir 
cura d’una persona amb 
aquests tipus de malalties. 
El grup serà conduït per una 
psicòloga i es trobarà un 
cop al mes. 
 A q u e s t  p r o j e c t e 

é s  u n a  i n i c i a t i v a  d e 
l’Associació de Familiars 
de Malalts d’Alzheimer 
i  altres Demències de 
Lleida (AFALL), amb la 

Sessió informativa del GAM

Les inscripcions de la Transsegre avancen 
a bon ritme cap a les 300 embarcacions

col·laboració del Consell 
C o m a r c a l .  E l  p a s s a t 
divendres 20 de maig, es  
va fer una primera sessió 
informativa.

Transsegre

300 barques és el nombre màxim de les que hi
poden participar per motius de seguretat

 La Transsegre 2016, 
arriba a la seva 32a edició. 
Des  de  l ’organi tzació 
j a  s ’ i n f o r m a  q u e  l e s 
inscripcions van a molt 
bon ritme, i les places 
estan l imitades a 300 
embarcacions.
 La festa es celebrarà els 
propers dies 8, 9 i 10 de juliol. 
Enguany l’inscripció és de 
12€ per participant, 10€ per 
barca i 5€ de fiança (novetat 
d’enguany), que retornaran 
a l’arribada a totes les 
barques que portin la seva 
bossa d’escombraries. Una 
mesura que aposta pel 
civisme dels participants. 

 Aquest dijous 23 de 
juny la ciutat de Balaguer 
es vesteix de festa per 
tal de celebrar un any 
més la Revetlla de Sant 
Joan, donant l’entrada als 
mesos d’estiu.
 Enguany es  farà 
coincidir aquesta revetlla 
amb la festa dels 30 anys 
dels Diables «Bèsties 
F e r é s t e g u e s »  d e 
Balaguer, ja que és la nit 
del foc per excel·lència. 
 A i x í  d o n c s ,  e l s 
diables de Balaguer 
ens han preparat un 
programa d’allò més 
atractiu: començaran 
la tarda inaugurant una 
exposició a l’Ajuntament 
sobre els 30 anys de 

El Centre Històric acollirà la 
totalitat dels actes de la
Revetlla de Sant Joan 2016

La Revetlla d’aquest 
any servirà també per 
celebrar els 30 anys 
dels diables Bèsties 
Feréstegues 

diables  a  Balaguer, 
que podrà visi tar-se 
fins al dia 9 de juliol a 
la sala d’exposicions de 
l’Ajuntament.  Acte seguit, 
tindran lloc diversos tallers 
i jocs adreçats als infants i 
aquells que vulguin gaudir 
de la festa, a la plaça 
del Mercadal. Aquestes 
activitats comptaran amb 
la participació de diverses 
associacions de la ciutat.
 A continuació, i per 
primer cop a la ciutat, 
podrem viure un correfocs 
infantil, a càrrec dels 
Diables infantil de Lleida 
que acostaran aquesta 
tradició als més petits de 
la casa. 
 Ja entrada la nit, a 
partir de les 23.00 h es 
durà a terme el tradicional 
correfocs de Sant Joan, 
que recorrerà diferents 
carrers del centre històric, 
donant el tret de sortida 
al Portal del Gel, ampliant 
el recorregut i acabant al 
mig del Mercadal.

Presentació de la revetlla de Sant Joan
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 El proper dissabte 
dia 2 de juliol a dos 
quarts de deu, als Cellers 
dels Costers del Sió, a 
la partida de Flix de 
Balaguer, tindrà lloc el 
sopar d’estiu per la lluita 
contra el càncer que 
habitualment organitza 
aquesta associació en 
l’àmbit de la comarca de 
la Noguera.

Balaguer organitza una nova 
edició del sopar d’estiu per la 
lluita contra el càncer

El sopar es farà el 
proper 2 de juliol als 
Cellers de Costers 
del Segre a les 21,30 
hores

 Per investigar,  fan 
falta molts recursos i 
que no poden assumir 
l e s  a p o r t a c i o n s 
institucionals. És per 
això que des de Balaguer 
i  la  Noguera es vol 
aportar també un granet 
de sorra organitzant 
aquesta activitat, que 
preveu una assistència 
de més de 200 persones 
i una recaptació de més 
de 3.500 euros provinents  
del sopar i donacions de 
particulars. 
 Les  inscr ipc ions 
per assistir al sopar, 
amb un donatiu de 35 
euros,  poden fer-se als 
membres de la Junta.

Sopar del càncer

Estiuesport ofereix moltes activitats 
per als mes joves durant l’estiu
 L’Ajuntament de Balaguer 
va obrir el passat 1 de juny 
el període d’inscripcions del 
programa Estiu Esport, amb 
un gran catàleg d’activitats 
esportives i culturals per als 
infants i joves dels 4 mesos als 
16 anys. 
 Des de fa alguns anys, 
el programa incorpora 
l’aprenentatge de l’anglès en 
alguna de les franges horàries, 
al torn del Temps Afegit, 
concretament la quinzena 
del 22 d’agost al 9 setembre. 
Durant aquests dies, les 
activitats, seran íntegrament 
en anglès. 
 Estructurat en quatre 
blocs: Temps Afegit, que 
inclou música i ràdio, plàstica 
i manualitats, biblioteca 
i lectura, teatre i expressió 
corporal, jocs de taula i 
manualitats, sense perdre 
de vista l’activitat física, a la 

qual s’hi dedicarà una hora 
al dia. Triaesport proposa als 
participants tres activitats 
esportives al dia; es tracta 
d’esports més convencionals 
i que es poden fer a les 
instal·lacions esportives 
municipals. Camp Base i 
Camp II inclouen un ampli 
ventall d’esports d’aventura: 

Presentació dels actes

L’escola Pia fa el lliurament d’orles als 
alumnes que canvien de cicle 

piragüisme, jocs d’aigua, 
tirolina, escalada, trekking, 
espeleologia i sortides amb 
BTT, adaptades als infants de 
5 a 11 anys i de 12 a 16 anys. 
Finalment, In&Out és una 
barreja dels dos anteriors: 
esports a l’aire lliure amb 
activitats a l’interior, tant 
manualitats com esportives. 

Lliurament d’orles de l’Escola Pia

 El passat divendres 3 de 
juny va tenir lloc a l’Escola 
Pia el lliurament d’orles als 
alumnes de P5, 6è de primària 
i 4t de secundària. En els tres 
actes l’encarregat d’entregar 
les orles als alumnes va ser 
Antoni Burgaya, Secretari 
General de les Institucions 
Educatives de l’Escola Pia de 
Catalunya. L’Olga Orduna, la 
professora de música, va ser 
qui va amenitzar l’acte amb 
unes peces musicals amb el 
piano.
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Final de curs de les xerrades 
des del Grup de Natura de les 
Terres de Ponent

Grup de Natura Terres de Ponent

Han realitzat un total 
de 9 conferències i 
3 sortides de camp i 
15 visites a diferents 
centres educatius

 El passat 10 de juny 
es va realitzar la darrera 
conferència programada 
pel Grup de Natura Terres 
de Ponent d’aquest curs 
2015-2016.
 D u r a n t  a q u e s t 
període han realitzat un 
total de 9 conferències 
i 3 sortides de camp. A 
més a més s’han visitat 
15 centres de la nostra 
comarca en els quals s’ha 
donat a conèixer a tots 
els alumnes, mitjançant 
conferències divertides 

i  alhora pràctiques, 
els ocells de la nostra 
comarca. En tots els 
actes hi ha hagut una 
gran afluència de públic 
i  encara més en les 
xerrades als escolars. 
Un cop tancat aquest 
curs i vist l’acceptació 
que  han  t ingut  les 
activitats organitzades, 
ja comencen a posar fil 
a l’agulla tot preparant  
noves conferències, 
sortides i sobre nous 
reptes per tal que sigui 
encara més atractiu el 
ventall d’activitats a 
realitzar pel curs 2016-
2017.
 Totes les activitats i 
conferències es poden 
consultar al seu facebook 
«Grup de Natura Terres 
de Ponent».

Aquest mes de juny ha finalitzat el 
projecte Reforç Educatiu de Càritas

 Aquest mes de juny ha 
finalitzat dins el programa 
d’Infància i Joventut el 
projecte de Reforç Educatiu 
adreçat a nens i nenes de 
6 a 12 anys dels 6 centres 
educatius del municipi, dels 
quals un total de 30 alumnes  
han tingut la possibilitat 
de  mi l lorar  les  seves 
mancances educatives i 
poder realitzar els deures 
respectius per poder fer 
el seguiment adequat de 
les matèries impartides a 
l’escola amb ajuda dels 
voluntaris. Durant la festa 
final de cloenda d’aquesta 
activitat els participants van 
rebre un regal especial.Reforç Educatiu

Quatre UEC’s comparteixen experiències 
en un torneig de futbol sala
 Els alumnes de la UEC 
Balaguer que dir igeix 
C à r i t a s  d ’ U r g e l l  h a n 
realitzat una trobada de 
futbol sala amb les unitats 
d’escolarització compartida 
que gestiona PROSEC i 
que pertanyen a la UEC de 
Cappont i del Centre Històric 
de Lleida  i la d’Almacelles.  
Els educadors i alumnes van 
intercanviar experiències 
i alhora conèixer el que 
es realitza a cadascuna 
d’aquestes UECs.

Adreçat a joves estudiants d’entre 6 i 12 anys dels 
sis centres educatius de la capital de la Noguera

Trobada de UEC’s
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Lluís Garrofé i la seva néta Irina volen 
pujar al cim més alt del continent africà

Lluís Garrofé i Irina Garrofé

Estan participant en una expedició al Kilimanjaro, de 
5.892 metres d’alçada. Als seus 84 anys, Lluís
Garrofé ha pujat a tots els tres mils del Pirineu

Nou municipis de la Noguera, participen 
a la campanya de salut bucodental

 E l s  a l u m n e s  d e 
l’escola Mare de Déu del 
Puig de Vilanova de Meià 
han participat aquesta 
setmana en l’últim dels 
tallers del curs 2015-2016 
de la Campanya de Salut 
Bucodental del Consell 
Comarcal de la Noguera i 
l’Institut Dental La Noguera. 
 El taller s’ha dividit en 
dos sessions, una per als 
més petits, que a través 
del conte “La dent feliç” 
han pogut aprendre bons 
hàbits alimentaris i de salut 
bucodental; i una altra per 

als més grans que s’ha 
basat en les tècniques de 
raspallat. En acabar tots 
han rebut un lot amb els 
instruments necessaris 
per dur a terme una bona 
higiene bucodental.
 Aquest curs 2015-2016 
han participat en aquesta 
campanya les escoles 

Taller de Salut Bucodental

Tallers dividits en dues 
sessions, una per als 
més petits i una per als 
més grans dels centres 
educatius

d’Algerri, Menàrguens, 
Montgai, Os de Balaguer, la 
Ràpita, Camarasa, Albesa, 
Cubells, a més de Vilanova 
de Meià. En el passat curs 
2014-2015 ho van fer també 
les escoles de Vallfogona 
de Balaguer, Penelles, 
T é r m e n s ,  B e l l c a i r e  i 
Castelló de Farfanya.

 El passat dissabte 
dia 18, l’Esplai de la Gent 
Gran de Vallfogona va 
organitzar la presentació 
del llibre “Amb X de sexe” 
de la mà dels seus autors, 
David Marín i Marta Alòs. 
Un nombrós públic, va 
poder gaudir de la lectura 

d’alguns fragments del 
llibre, la signatura de 
llibres i una xocolatada. 
Alguns dels membres de 
l’esplai, van fer una sortida 
de sis dies a principis de 
juny a Malgrat de Mar, on 
van tenir bon temps i uns 
dies de platja.

Presentació del llibre “Amb X 
de sexe” a Vallfogona 

 A finals de juny Lluís 
Garrofé i la seva néta Irina 
Garrofé iniciaran l’expedició 
per ascendir a la muntanya 
africana del Kilimanjaro. 
Diverses empreses i entitats 
del territori li han donat el 
seu suport i col·laboració. 
 Lluís i Irina Garrofé, 
naturals de Tartareu, van 
iniciar-se al muntanyisme 
a la zona del Montsec i han 
emprat aquesta serralada 
com a lloc d’entrenament 
i preparació per a les seves 
expedicions. Ara, afronten 
el seu primer ascens a un 
cim de més 5.000 metres. 
 El Kilimanjaro és la 
muntanya més alta del 
continent africà amb 5.892 
metres. Per a Lluís Garrofé 
aquest és un repte després 
d’haver pujat tots els cims 
més alts de Catalunya.

Els autors a la presentació del llibre
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Un any més comença la temporada de 
bany a les piscines de la comarca  Balaguer compta amb dos instal·lacions. En 

primer lloc la piscina del poliesportiu, que disposa 
de dos vasos de bany, un de 25x12,5 m i el segon en 
forma circular per als més petits. Aquesta piscina 
obre del 19 de juny al 28 d’agost, tots els dies de la 
setmana de 12.15 h a 20.00 h, excepte els dissabtes, 
diumenges i festius que obren a les 11.15 h.
 La segona piscina, la trobarem al barri del Secà, 
amb un gran zona verda i tres vasos de bany amb 
diferents formes que permeten una millor distribució 
dels banyistes, a més una de les piscines disposa 
d’una zona amb sortidors d’aigua. La piscina està 
oberta del 19 de juny a l’11 de setembre, tots els 
dies de la setmana de 12.15 h a 20.00 h, excepte els 
dissabtes, diumenges i festius que obren a les 11.15 
h.
 Els dijous, des del 2 de juliol fins al 27 d’agost, es-
taran obertes fins a les 12 de la nit. Balaguer, ofereix 
la possibilitat de fer cursets de natació, per nadons 
(de 6 mesos a 2 anys), infantils (a partir de 2 anys) i 
per adults. Els preus de l’entrada general és de 3,30, 
els nascuts l’any 2010 i posteriors acompanyats 
d’un adult, tenen l’entrada gratuïta. Hi ha diferents 
tipus d’abonaments: l’individual 62,30 €, el familiar 
doble (2 membres d’una unitat familiar): 105,70 €, 
el familiar complert (3 o més membres d’una unitat 
familiar): 150,35 € i el tiquet de 10 entrades: 27€. 
Majors de 65 anys, 53€ i pels nascuts entre el 1998 i 
el 2009, 53€.
 Per a més informació, dirigiu-vos al web de 
l’ajuntament, balaguer.cat

Balaguer
----------------------------------------------------------------

La comarca de la Noguera comença l’època de bany 
amb l’obertura de les seves piscines municipals

 Com cada any pels vol-
tants de Sant Joan i amb 
l’arribada de les altes tem-
peratures de Ponent, les 
piscines municipals de la 
nostra comarca, donen la 
benvinguda a l’estiu, obrint 
la temporada de bany.
 Són alguns pobles que 
s’han avançat a Sant Joan 
i ja han obert les instal-
lacions per a que els veïns 
i veïnes es puguin refrescar 
de les altes temperatures. 
Aprofitant que hi ha moltes 
escoles que per les tardes 
no fan classes al mes de 

juny, doncs així poden refres-
car-se. Totes les poblacions 
amb piscina, ofereixen la 
possibilitat de fer cursets 
de natació, per infants i 
també per adults, així com 
també altres classes com 
aquagym, esport aquàtic 
molt de moda. També ofe-
reixen estades infantils on 
moltes de les activitats pre-
vistes es fan a les piscines. 
Els bars de les instal·lacions 
d’algunes poblacions també 
aprofiten aquests mesos per 
fer festes temàtiques. Totes 
aquestes activitats consul-

tar-les als ajuntament o a les 
mateixes instal·lacions. 
 Des de fa uns anys es 
va engegar l’iniciativa des 
del Consell Comarcal, del 
Carnet Interpiscines que 
permet gaudir de l’entrada a 
les piscines dels pobles de la 
Noguera que hi estan adhe-
rits i que cada cop són més. 
Aquesta temporada, els 
pobles d’Algerri, Baldomar, 
Bellcaire, Bellmunt, Cama-
rasa, Castelló, Cubells, Ivars 
de Noguera, Menàrguens, 
Montgai, Butsènit, Penelles, 
Les Ventoses (Preixens), La 
Sentiu, Térmens, Torrela-
meu i Vallfogona, disposen 
d’aquest carnet que permet 
l’entrada indistinta a totes 
aquestes piscines, per 40€.

Piscines municipals de Castelló de Farfanya
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Castelló de Farfanya
----------------------------------
 Castelló de Farfanya 
disposa de 1.500 m2 d’instal-
lacions dedicades a les pis-
cines, amb 2 vasos de bany, 
un olímpic i una mitjana, 
amb un sistema d’electròlisi 
salina. Tenen servei de bar, 
socorrista i durant l’estiu 
fan cursets de natació i 
aiguagim. Les entrades i 
abonaments es poden ad-
quirir en el mateix recinte, al 
bar. Els nens entre 4 i 7 anys, 
paguen 1,50 e, pels majors 
de 7 anys és de 3 e. Els 
abonaments de 4 a 7 anys 
és de 18 e, i per als de més 
de 7 anys 30 e. Les piscines 
romandran obertes del 24 
de juny al 4 de setembre, 
tots els dies de la setmana 
de 12 a 20 hores.
 Disponibilitat del carnet 
interpiscines des d’aquest 
estiu. 

Algerri
-----------------------------------
 Algerri obrirà el dia 22 
de juny i tancarà l’11 de se-

tembre. Amb més de 2.000 
m2 d’extensió per a zona de 
bany i sol, compta amb dos 
vasos, amb horari des de 
les 11 del mati fins a les 20 
h del vespre. Compten amb 
servei de bar i socorrista, 
durant tota la temporada. 
Les entrades i abonaments 
s’adquireixen a les mateixes 
piscines. 

Vallfogona de Balaguer
----------------------------------
 Vallfogona compta amb 

Piscines municipals de Vallfogona de Balaguer

Bellcaire
-----------------------------------------------------------------------
 Bellcaire obre les piscines del 190 de juny a l’114 
de setembre, amb horari d’11 a 21 h. Compta amb 
unes instal·lacions de 4.200m2, amb 4 vasos de bany. 
Tenen servei de bar i socorrista. Carnet interpiscines.

Àger 
-----------------------------------------------------------------------
 Àger compta amb una piscina per a adults i una 
per a nens. Obertes del 23 de juny al 13 de setembre. 
L’horari és de 11.00 a 20.00 h. Servei de bar i socor-
rista i cursets. Disponibles abonaments mensuals 
infantils (15€) i adults (30€), de temporada infantil 
(25€) i adult (50€) i familiars de temporada (100€). 
Preu entrada infantil 2€ (de 4 a 14 anys) i adult 3€ 
(de 15 a 65 anys).

Camarasa
------------------------------------------------------------------------
 Camarasa té uns 1.000m2 d’instal·lacions, amb 
dos vasos de bany, un gran i un petit. Obren del 23 
de juny a l’11 de setembre, d’11 h a les 20h. Ofereixen 
servei de socorrista i bar, jocs d’aigua i casal d’estiu. 
Els menors de 8 anys entrada gratuïta. Pels menors 
de 8 a 13 anys és de 2,80€ i l’abonament de 21€. A 
partir de 14 anys l’entrada val 4€ i l’abonament 30€. 
Pels jubilats 2,80€ i l’abonament 21€. Amb carnet 
jove, entrada a 3,40€ i abonament 25,50€. Persones 
amb alguna discapacitat o mob¡litat reduïda, pre-
guntar descomptes.  Carnet interpiscines.

Térmens 
------------------------------------------------------------------------
 Disposa de 2.500m2 d’instal·lacions, amb tres 
vasos, zona de gespa, arbres i para-sols. Obertes 
de l’11 de juny a l’11 de setembre. L’horari diari, de 
11:30h a les 20:30 hores. Amb servei de bar amb 
terrassa, socorrista, casal d’estiu i cursos de natació. 
Abonaments de temporada (33€), +65 anys (21€), de 
quinze dies (20€), entrada general 3,25 € i +65 anys 
2,20€, abonament anual no resident 50,50€. Carnet 
interpiscines.

Piscines municipals d’Os de Balaguer

unes magnífiques instal-
lacions pel bany i per pren-
dre el sol, alhora que també 
pel joc. Amb 4 vasos de 
bany, 1 de gran, 2 de ta-
many mig i una petita per a 
nadons. Amb servei de so-
corrista i bar. Cada any amb 
l’arribada de l’estiu, des de 
l’ajuntament preparen di-
ferents activitats culturals, 
esportives i lúdiques, pen-
sades per a diferents edats, 
algunes es fan al recinte i 
d’altres en llocs de la pobla-
ció. Les podreu consultar al 
web de l’ajuntament.
 Les piscines estaran 
obertes del 21 de juny al 10 
de setembre, tots els dies 
de la setmana d’11h a les 
20h. El preu de l’entrada és 
de 3,10 euros, l’abonament 
35,10 euros, pack 10 en-
trades per 23,40 euros. Hi 
ha descomptes per Carnet 
Jove, pels jubilats (empa-
dronats al municipi), i el 
descompte per famílies és 
a partir de 3 o més carnets 
per família (empadronats al 
mateix domicili). Les entra-
des, abonament o carnets, 
es poden comprar a l’ajun-
tament o al mateix recinte.
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Gerb
-----------------------------------
 Les piscines de Gerb, 
obriran del 24 de juny, fes-
tivitat de Sant Joan i fins 
a l’11 de setembre, amb 
horari d’11 del mati a 21 h 
del vespre.
 Disposen d’unes instal-
lacions de més de 1.500 m2 
dedicades a les piscines 
d’estiu, amb 2 vasos de 
bany, un de gran per als 
que ja saben nedar, i l’altre 
de petit per a nens. Tenen 
servei de bar durant l’èpo-

Piscines municipals de la Sentiu

ca estival i socorrista. Les 
entrades a les piscines es 
treuen en el mateix recinte, 
excepte els abonaments 
que s’han d’adquirir a les 
dependències municipals, 
en horari d’oficina de 10 a 14 
h. A Gerb es fa casal d’estiu 
i algunes de les hores de 
les estades es fan jocs a la 
piscina.

Os de Balaguer 
-----------------------------------
 Amb unes grans instal-
lacions, 4.600 m2 de zona de 

bany i sol, amb quatre vasos 
de bany, dos de grans, un 
mitjà i un de petit d’aigua 
cristal·lina. Més de 1.600 
m2 de gespa. Socorrista i 
diferents cursets de natació 
durant tot l’estiu. El com-
plex, ofereix servei de bar 
i terrassa, i una gran zona 
dedicada a jocs infantils, 
així com un ampli aparca-
ment. Les piscines d’Os 
obren del 23 de juny a l‘11 
de setembre, d’11h a 20.30h. 
Abonaments: nens entre 4 i 
8 anys i jubilats empadro-
nats 26 e i si no ho estan 30 
e. Els majors de 9 anys em-
padronats 36 e i els que no 
ho estan 42 e. Descomptes 
als abonaments a famílies 
nombroses, monoparentals 
i amb Carnet Jove (25%) i 
per famílies que tinguin abo-
nament a partir de 4 mem-
bres (15%). Pels nascuts del 
2012-16 no paguen, del 2008-
11 i jubilats entrada a 2,5 e. 
Pels nascuts al 2007 i anys 
anteriors l’entrada és de 3,5€ 
de dilluns a divendres i 4€ 
dissabtes i diumenges.

Piscines municipals de Gerb

Vilanova de la Sal
----------------------------------------------------------------
A Vilanova de la Sal, hi ha una piscina de sal, envol-
tada per una zona de gespa. L’obertura de la piscina 
serà del 24 de juny fins a l’11 de setembre, i l’horari 
és de 12 a 20 h. Tenen servei de bar i vigilància.

Tartareu
-----------------------------------------------------------------
Tartareu va estrenar l’any passat piscina municipal. 
La seva piscina també és de sal i té una zona de 
gespa. La temporada s’inaugurarà el 24 de juny i es 
tancarà a l’11 de setembre. L’horari de la piscina és 
de 12 a 20 h. Amb servei de vigilant i bar. 

El preu de l’entrada general és de 3 € i l’abonament 
de temporada 35 €, per als tres pobles.

Santa Linya
-----------------------------------------------------------------------
Les instal·lacions de la piscina de Santa Linya ens 
ofereixen la piscina i també una zona de gespa. El pe-
ríode d’obertura és del 24 de juny a l’11 de setembre. 
Els horaris de la piscina  són de 12 a 20 h de dilluns a 
diumenge. Servei de vigilant i bar.
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La Sentiu de Sió
-----------------------------------
 Les instal·lacions de la 
Sentiu de Sió, de 1.500 m2,  
compten amb una àmplia 
zona de gespa, i amb dos va-
sos de bany, un rectangular  
amb fossa per a grans i una 
altra irregular per a petits. 
Disposen de socorrista i 
servei de bar. Durant el mes 
de juliol es faran cursets 
de natació. Les piscines 
romandran obertes del 24 
de juny al 11 de setembre, 
els dies laborals de 12h a 
20h, dissabtes, diumenges i 
festius estaran obertes fins 
a les 21h, fins al 15 d’agost. 
Les entrades i abonaments 
es poden adquirir al mateix 
recinte o bé a l’Ajuntament. 
El preu d’entrada general és 
de 3 euros per majors de 5 
anys. Els abonaments són 
35 euros als majors de 5 
anys i 25 euros per a famíli-

es nombroses amb fills de 
5 a 18 anys, per a majors de 
65 anys i per minusvàlids 
amb una deficiència del 
33% o superior. La  Sentiu 
de Sió compta també amb 
el carnet interpiscines.
 Enguany s’ha millorat la 
zona de les piscines, amb 
la tala d’arbres vells que 
malmetien el terreny.

Menàrguens
----------------------------------
 Menàrguens compta 
amb 1.500 m2 entre piscines 
i zona de solàrium, així com 
també unes bones ombres. 
El període d’obertura és del 
24 de juny a l’11 de setem-
bre, tots els dies de 12 a 20 
h. Servei de bar, socorrista i 
cursets durant l’estiu enca-
ra per concretar. Els tiquets i 
abonaments es poden com-
prar a la mateixa piscina. 
Carnet interpiscines.

Montgai i Butsènit
-----------------------------------
 Montgai  i  Butsènit 
compten amb instal·lacions 
amb dos vasos de bany ca-
dascuna. Obren del 23 de 
juny al 5 de setembre, de 
les 12h a les 20h. Ambdós 
disposen de servei de so-
corrista, bar amb terrassa, 
cursets de natació i aigua-
gim, campionat de bulbito 
i cinema a la fresca. El preu 
de l’entrada és de 3 e/dia. 
L’abonament és de 40€ i el 
de 15 dies consecutius 20€. 
Carnet interpiscines. 

Cubells
-----------------------------------
 La població de Cubells 
disposa d’unes instal-
lacions per bany de 1.000m2 
aproximadament, amb dos 
vasos de bany, un de gran i 
un més petit per als menuts. 
Amb zona d’ombra amb 
arbres. Tenen servei socor-
rista i de bar durant tota la 
temporada d’estiu.
 Durant l’estiu es faran 
cursets de natació però 
les dates encara estan per 
determinar, consultar amb 
l’ajuntament. Les entrades 
i abonaments s’adquireixen 
a les mateixes piscines, 
amb entrada infantil 2 e, 
adult 3 e, abonament infan-
til 25 e i adult 37 e.
 L’obertura de les pisci-
nes, és del 23 de juny a l’11 
de setembre amb horari 
de les 11 h a 21 h  tots els 
dies. Disponible el carnet 
interpiscines.Piscines municipals Cubells

 Balaguer va celebrar 
el passat divendres 17, 
una nova edició de la 
Nit de Llegendes, una 
iniciativa que consisteix 
en una visita guiada 
nocturna pel centre 
històric de Balaguer 
d u r a n t  l a  q u a l  e s 
narraran les històries 
guardonades en els 
premis “Ziryab 2015” 
de narrativa fantàstica 
breu acompanyades 

Unes 300 persones van
assistir a la Nit de Llegendes

Nit de Llegendes

d e  d i f e r e n t s  p e c e s 
musicals interpretades 
per alumnes de l’Escola 
Municipal de Música de 
Balaguer.
 El recorregut d’en-
guany es va iniciar per 
primera vegada al Xalet 
Montiu i passà per dife-
rents indrets del centre 
històric de Balaguer, com 
l’església del Miracle, la 
Reguereta, els porxos del 
carrer Botera i el vestíbul 
de l’Ajuntament, ja que la 
pluja va obligar a canviar 
el recorregut inicial.
 La Nit de llegendes 
és una activitat que cada 
any compta amb una 
molt bona acollida per 
part del públic i aquesta 
vegada no va ser menys.

Cinc llegendes van ser 
llegides i musicades 
en diferents indrets 
del Centre Històric de 
Balaguer
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 El passat dimecres 1 
de juny l’Aula d’Extensió 
Univers i tà r ia  de  la 
Noguera va fer l’última 
excursió programada del 
curs 2015-2016.
 En aquesta ocasió, 
al matí es van desplaçar 
a Sitges, on van visitar 
e l  c e n t r e  h i s t ò r i c , 
l’eixample de la ciutat, la 
77a Exposició Nacional 
de Clavells (Corpus) i 
altres llocs d’interès 
tu r ís t ic .  To t  segu i t 
van anar a dinar a un 
restaurant situat en un 
dels carrers emblemàtics 
de la població. 
 A  l a  t a r d a ,  e s 
van desplaçar cap a 
Capellades per fer una 
visita al Museu Molí 
Paperer de Capellades.  
 Entre  a lumnes i 
acompanyants, van fer 
l’excursió vuitanta-tres 
persones, nombre que 

Cloenda de les Aules
Universitàries de la Gent Gran 
del curs 2015-2016

Sortida a Sitges

El passat 1 de juny 
van fer la darrera de 
les sortides
programades a la
ciutat de Sitges

ha augmentat respecte 
de les anteriors sortides. 
 Enguany les Aules 
d’Extensió Universitària 
de  la  Noguera  van 
finalitzar el dimecres dia 
8 de juny amb el docent 
Salvador Ribas, director 
del Centre d’Observació 
de l’Univers, i el següent 
dimecres dia 15 de juny 
es va fer la cloenda del 
curs i l ’entrega dels 
diplomes per part del 
Consell Comarcal de la 
Noguera i la Universitat 
de Lleida, als alumnes 
participants d’enguany 
al curs. 

L’Observatori Astronòmic del Montsec 
fa visites amb el Telescopi Joan Oró

 L’Observatori Astronòmic 
del Montsec  de l’Institut 
d’Estudis Espacials de 
Catalunya organitza les 
primeres visites guiades a 
les seves instal·lacions al 
Montsec, a Sant Esteve de 
la Sarga. Es tracta d’una 
oportunitat única per veure 
de ben a prop la major 
instal·lació de recerca 

astronòmica de Catalunya i 
una de les més avançades 
de la península ibèrica. 
 A q u e s t e s  v i s i t e s , 
responen a  l ’object iu 
d ’ a p r o p a r  l a  r e c e r c a 
astronòmica que es fa a 
Catalunya i els instruments 
amb els quals comptem 
per fer-ho, va explicar Kike 
Herrero, astrònom de l’IEEC 

Telescopi Joan Oró, el més gran de Catalunya

Instal·lacions a Sant Esteve de la Sarga

treballant a l’OAdM.
 Els visitants podran veure 
el telescopi Joan Oró, el més 
gran de Catalunya i també 
uns dels més avançats a nivell 
europeu en robotització; 
el telescopi Fabra-ROA 
Montsec i el telescopi XO-
Montsec, on se’ls explicarà 
com funcionen i quina 
recerca fan. També podran 
observar l’All-Sky camera 
de l’IEEC, una càmera per 
detectar bòlids i asteroides 
perillosos propers a la Terra. 
 Herrero, comentà que 
El cel de Montsec, és el 
millor de Catalunya per 
observar l’espai per la seva 
climatologia i la qualitat del 
cel fosc. 
 Les visites es fan un 
diumenge al mes durant els 
mesos d’estiu, els horaris es 
poden consultar al seu web: 
www.oadm.cat/ca/visites.
htm 
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Els diumenges del mes de juliol torna 
el cicle “Juliol de Música i Poesia”

 Un any més, i ja en són 
cinc, el Juliol de Música 
i Poesia de Balaguer, vol 
oferir el cicle de concerts 
que acolliran les esglésies 
de Sant Domènec i del 
Monestir de Santa Maria de 
les Franqueses. 
 Els vespres dels quatre 
diumenges de juliol (3, 
10, 17 i 24), la música i la 
poesia de la mà d’excel·lents 
intèrprets, prendran tot el 

protagonisme en aquestes 
dues esglésies. 
 Destaquem enguany  
formacions com el grup 
Vidalba, que interpretarà 
música catalana amb una 
caire cambrístic, la presència 

Monestir de Santa Maria de les Franqueses

La ciutat de Balaguer va sumar-se al 
Dia Internacional del Cosir i Teixir 

de l’Orfeó Balaguerí, el Cor 
de Cambra de l’Auditori 
Enric Granados de Lleida, 
l’actor Sergi Mateu i també 
un atractiu espectacle de 
música i cançons que van 
dels Vals al Ragtime.

Dia Internacional del cosir i teixir

 La Plaça del Mercadal 
de Balaguer es va convertir, 
el passat dimarts a la tarda, 
en el punt de trobada dels 
aficionats a l’agulla i el 
ganxet en motiu del Dia In-
ternacional de cosir i teixir 
al Carrer. Desenes de par-
ticipants van anar passant 
per l’espai habilitat a la vora 
de l’Ajuntament per realit-
zar les seves confeccions. 
Es tracta d’una celebració 
que té lloc a més de 500 
ciutats en un total de 42 
països. L’Associació Dones 
d’Almatà va ser qui ho va 
organitzar a Balaguer.

Els concerts i recitals es 
faran a les esglésies de 
Sant Domènec i al
Monestir de Santa Maria 
de les Franqueses

 Balaguer va celebrar 
el passat dissabte 18 
de juny, la IV Diada 
Bastonera,  organitzada 
pel Casal Pere III-Ateneu 
de Balaguer.
 La Diada començà a 
les 11 del matí amb una 
cercavila per diferents 
carrers i places i de la 
ciutat.  Es va sortir de  
l’Escola Àngel Guimerà 
i  es  va  passar  per 
l’Ajuntament on varen 
ser rebuts per l’Alcalde, 
passant per la Plaça 
del Mercadal,  Plaça 
del Pou, Plaça Sant 
Jaume, Passatge Àngel 
Guimerà, Pl. Pau Casals, 
Passeig de l’Estació i 

5 colles de bastoners a la IV 
Diada Bastonera de Balaguer 
celebrada el 18 de juny

Van participar-hi 
grups de Terrassa, 
Cardedeu, Salou, 
Cambrils i el grup 
local de Balaguer

la Passarel·la sobre el 
Segre.
 A la Trobada de la 
capital de la Noguera 
hi participaren un total 
de cinc colles: el Ball 
de bastons de Salou, 
el de Cambrils, la colla 
bastonera de Cardedeu, 
els Bastoners de Terrassa, 
i el Ball de bastons del 
Casal Pere III de Balaguer.
 Després del Cercavila, 
on cadascuna de les colles 
va mostrar diferents balls 
de bastons a cadascuna 
de les places, tots els 
membres de les cinc 
colles es van dirigir cap 
a l’escola Àngel Guimerà 
on van celebrar un dinar 
popular.
 U n  c o p  a c a b a t 
el  dinar,  a  part ir  de 
les 16 hores, es va fer 
l’entrega dels records a 
les diferents colles de 
bastoners participants i 
es va celebrar una sessió 
amb el Dj Miquel.

Foto de les colles bastoneres participants
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 Durant la Nit dels 
Campions es va fer 
una menció especial, 
a l’expresident del C.F. 
B a l a g u e r,  C a t a l i n o 
Tenorio que va debutar 
com a president el 15 de 
juliol de 1990. 
 Durant la seva primera 
etapa com a president, 
el C. F. Balaguer va 
aconseguir disputar 
dos play-off d’ascens 
a segona divisió B les 
temporades 90-91 i 91-92.
Catalino Tenorio torna a 
la presidència del club 
començada la temporada 
96-97. La temporada 97-
98, amb Carles Viladegut 
d’entrenador, recupera la
Tercera  Div is ió .  En 
aquesta segona etapa el 
club torna a disputar dos 
play-off d’ascens a 2a 

Menció especial per a Catalino 
Tenorio i per al C.F. Balaguer 
pel seu centenari

Catalino Tenorio al rebre el reconeixement

Catalino Tenorio, 
amb nou anys com a 
president és qui més 
bones temporades ha 
aconseguit 

Divisió B i en la temporada 
2000-2001 guanya la Copa 
Catalunya contra el F. C. 
Barcelona.
 Catalino Tenorio deixa 
la presidència del C.F. 
Balaguer la temporada 
2001-2002 després de 
9  t e m p o r a d e s  c o m 
a president i havent 
aconseguit grans èxits al 
seu pas pel club.
 E l  C l u b  F u t b o l 
Balaguer també va rebre 
una placa en motiu del 
seu centenari.

Balaguer va acollir la Nit dels Campions 
de Lleida de la Federació de Futbol

 El passat dilluns 13 de 
juny, el Teatre Municipal de 
Balaguer va acollir la Nit de 
Campions en la que es va 
retre homenatge a tots els 
equips campions de totes 
les categories, tant de fut-

bol masculí com de futbol 
femení.
 Organitzada per la Fe-
deració Catalana de Futbol, 
la festa va comptar amb la 
presència del Delegat de 
la Federació a Lleida, Jordi 

Equip aleví C del C.F. Balaguer

El Teatre es va omplir de gom a gom

Terés, del vicepresident de 
la Federació Catalana de 
Futbol, del Delegat d’Es-
ports a Lleida, Joan Segura, 
i presidint l’acte, l’alcalde 
de Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal, acompanyat de la 
regidora d’Esports, Gemma 
Vilarasau, i del Diputat pro-
vincial, en representació de 
la Diputació de Lleida, Eloi 
Bergós.
 El Teatre es va omplir 
de gom a gom, amb tots els 
jugadors i jugadores dels 
equips guanyadors i a més 
a més dels seus familiars 
que els van acompanyar i 
que van voler viure aquesta 
festa de reconeixement en 
aquesta modalitat d’esport 
i que es va celebrar a la 
capital de la Noguera.
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Balaguer acull els premis als millors equips 
i golejadors del Futbol Sala lleidatà

 El passat 10 de juny, la 
Sala d’Actes del Consell 
Comarcal va acollir  el 
lliurament de Trofeus de 
la Federació Catalana de 
Futbol Sala als campions 
de les comarques de Lleida 
i als màxims anotadors de 
la temporada.
 E n  l a  c a t e g o r i a 
prebenjamí es va premiar 
al EFS Alta Segarra; en 
categoria benjamí el premi 
va ser pel FS Tàrrega A; en 
categoria aleví el guanyador 
també va ser el Tàrrega A.
 En categoria infantil, 
l’equip guanyador va ser 
el Maristes Montserrat, 
i en categoria Cadet el 
guanyador va ser el CE 
Vedruna de Balaguer. 
En categoria juvenil el 
guanyador va ser el ACR 
Alcoletge.Un moment de l’acte

La presidenta del Consell Comarcal, l’Alcalde de 
Balaguer i el President de la Federació Catalana de 
Futbol Sala van lliurar els premis als guanyadors

Foto de família dels guanyadors

 En territorial Femenina 
les guanyadores van ser 
les jugadores del club CFS 
Garrigues. En categoria 
masculina,  en segona 
Territorial del Grup D sènior 
masculí, el guanyador va 
ser l’Albelda Futsal, mentre 
que en Primera Territorial 
Grup E, sènior masculí, 
l’equip guanyador va ser el 
FS Borges.
 Com a golejadors, en 
prebenjamí el guanyador 
va ser David Barbero amb 
35 gols; en Benjamí, Sergi 

Camats amb 36 gols; en 
categoria aleví  Albert 
Bergadà amb 31 gols.
 En categoria Infantil, el 
màxim golejador van ser 
Adrià Botigué i Pol Solé 
amb 31 gols, mentre que 
en cadet el guanyador va 
ser Ramon Tàpies amb 29 
gols. En juvenil empat a 18 
gols d’Albert Pedrós i Josep 
Martos, la golejadora del 
femení va ser Iris Aixalà 
amb 50 gols i en sènior 
masculí, el balaguerí Lluís 
Jiménez amb 33 gols.
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L’Ajuntament va rebre l’Aleví C del CF 
Balaguer, guanyador de la seva lliga

Rebuda del Aleví C

 La setmana passada, 
l’Alcalde de Balaguer, Jordi 
Ignasi Vidal, acompanyat 
de la regidora d’Esports, 
Gemma Vilarasau, va rebre 
als jugadors de l’equip de 
l’alevi C del Club Futbol 
Balaguer, que han guanyat 
el campionat de Segona 
Div is ió ,  i  que anaven 
acompanyats de tots els 
membres del cos tècnic, 
encapçalat per l’entrenador 
Jordi Tarrés, i del president 
del Club, Antonio Aiguadé.
 D’altra banda, el mateix 
dia es va anunciar  la 
renovació de l’entrenador 
del primer equip del club, 
Jordi Cortés, i del seu segon, 
Josep Gil, així com també 
es va anunciar el primer 
fitxatge de la temporada 
amb Asier Izaguirre.

El club Futbol Balaguer ha fet publica la renovació 
del tècnic del primer equip, Jordi Cortés i del seu 
segon Josep Gil, i també el fitxatge de Asier

Policies locals de Balaguer queden tercers 
en el Torneig Futbol Sala Sant Joan  de Déu

 El Parc de bombers de 
Lleida va acollir el vuitè 
torneig de futbol sala Sant 
Joan de Déu.
 En total van disputar 
aquest torneig vuit equips 
formats pels diferents 
serveis d’urgència de les 
comarques de Lleida, entre 

els quals un equip en el que 
hi formaven part diferents 
agents de la policia Local 
de Balaguer, que van fer un 
gran paper, quedant tercers 
classificats del torneig, 
després de guanyar en 
el partit pel tercer i quart 
lloc, a l’equip de la Policia 

Equip amb jugadors de la Policia Local de Balaguer

En el partit pel tercer i 
quart lloc van vèncer de 
manera molt ajustada a 
la Policia Nacional amb 
un resultat de 6-5

Nacional per un ajustat 6-5 
final.
 Tot i que el resultat era 
el de menys i el que era 
important era la jornada 
de compartir experiències 
entre els diferents cossos de 
seguretat i d’urgències, els 
jugadors balaguerins van 
tornar força contents per 
aquest tercer lloc assolit en 
la competició de futbol sala. 
Una activitat divertida pels 
agents de les comarques 
lleidatanes que organitzen 
varies activitats de lleure 
durant l’any.

 E l  t e n n i s t a 
b a l a g u e r í ,  A n t o n i o 
Carreño, de 79 anys, 
va disputar  la  f inal 
del Torneig de Santa 
Co loma de  Farners 
G r a n  C a s i n o  C o s t a 
Brava, proclamant-se 
subcampió del torneig 
que va perdre a la final 
davant Jaume Bertran, 
segon classificat del 
rànquing espanyol per 
6/2 i 6/2.
 En la semifinal del 
campionat ,  Antonio 
Carreño es va desfer del 
targarí Denís Badia per 
6/4 i 6/2.
 A m b  a q u e s t 
subcampionat, Carreño 
suma 60 punts i ja es 
situa tercer de majors 
de 75 anys del rànquing 

Antonio Carreño es col·loca 
tercer d’Espanya i 58è del 
món de majors de 75 anys

Antonio Carreño

El tennista balaguerí 
disputarà els tornejos 
de la ciutat de 
Barcelona, Bordeaux i 
Amsterdam

espanyol i 58è classificat 
del rànquing mundial de 
l’ATP.
 A principis d’aquest 
mes de juny, va quedar 
tercer del Torneig de 
Teià, i aquest proper mes 
de juliol ja està inscrit 
al torneig de Categoria 
Especial de Barcelona 
Polo,  a l  to rne ig  de 
Bordeaux, també de 
categoria especial i al 
Torneig d’Amsterdam de 
Segona categoria.
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Gemma Lladonosa
subcampiona de Catalunya 
infantil de Tennis Taula

Gemma Lladonosa i Vinyet Solans

Les balaguerines van 
fer uns resultats
excel·lents al
Campionat de
Catalunya a Valls

 El  passat  cap de 
setmana 11 i  12  de 
juny, s’han disputat els 
Campionats de Catalunya 
Infantils a Valls on ha 
participat el CTT Balaguer, 
de la mà de les seves 
joves promeses, Gemma 
Lladonosa i Vinyet Solans.
 To t  i  s e r  e l  s e u 
primer any en aquesta 
categoria d’edat, les dos 
jugadores han sorprès 
a tothom desplegant 
un joc immillorable i 
aconseguint Lladonosa 

e l  s o t s c a m p i o n a t 
individual, Solans el 
bronze individual, i les 
dues juntes el bronze en 
la prova de dobles.
 Entre un total de 
33 palistes, les dos del 
Balaguer es van desfer 
de jugadores molt difícils, 
algunes de segon any, 
i que optaven al títol. 
Mentre Vinyet Solans va 
guanyar a Mar Teodoro a 
vuitens de final i a Carlota 
Gelpí a quarts de final, 
Gemma Lladonosa es va 
desfer de Elena Parente 
a quarts i Lídia Rico a 
semifinals.
 L ’ e n t r e n a d o r a 
Loredana Dorca que les 
va acompanyar en aquest 
torneig destaca la gran 
evolució de les dos joves 
jugadores.

El Club Bàsquet Balaguer femení es
reforça amb Machha Mousimani 

 L’equip sènior femení 
del Club Bàsquet Balaguer 
que no va poder aconseguir 
la permanència a Primera 
Catalana, intentarà tornar 
a  Pr imera  la  propera 
temporada. Per fer-ho s’ha 
reforçat amb el fitxatge 
de Machha Mousimani 
Viaplana, amb un ampli 
historial com a jugadora 
amb equips catalans i també 
va jugar una temporada a la 
primera divisió suïssa de 
bàsquet femení.
 Machha vol aportar i 
sobretot aprendre molt 
d’aquest club del qual li han 
parlat molt bé i li agrada 
l’estructura d’equip.Machha Mousimani Viaplana

El Teatre s’ompla de gom a gom en el 
Festival de Gimnàstica Rítmica
 El passat divendres 10 
de juny, el Teatre Municipal 
va omplir-se de gom a gom 
per tal de veure el festival 
de final de curs de l’Aula 
de Gimnàstica Rítmica de 
Balaguer, que enguany 
celebra el desè aniversari.
 Des de les més petites 
fins a les més grans del 
club, van anar passant per 
l’escenari ballant peces 
m u s i c a l s  m o d e r n e s  i 
conegudes, fent les delícies 
dels espectadors.

La jugadora de Gelida, amb una gran experiència en 
diferents equips sèniors, estudia INEF a Lleida

Una de les actuacions
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Vuit joves nedadors i nedadores
balaguerins al campionat de Catalunya

 Fins a vuit nedadors/es 
del Club Esportiu Natació 
Balaguer es van classificar 
per disputar el Campionat 
de Catalunya Benjamí de 
Natació que es va celebrar 
aquest cap de setmana 17, 
18 i 19 de juny a la piscina 
olímpica de 50 metres del 
CN Minorisa (Manresa).
 Es van classificar 4 noies 
(Berta Benseny, Cristina 
Palacín, Jasmina Peró 

i Helena Roca) i 4 nois 
(Arnau Pifarré, Jordi Suñé, 
Giulian Alecsandru i Jaume 
Pallé).
 Aquesta és la categoria  
més petita que competeix en 

Els més joves nedadors balaguerins

Sergi Nunes guanya la prova de cinc
quilòmetres de Vilanova de Bellpuig

un campionat de Catalunya 
de forma individual i ja 
mostra com des de ben 
j o v e s  e l s  n e d a d o r s 
balaguerins competeixen 
al màxim nivell.

Sergi Nunes

Andrea Alemany es proclamà sotscampiona de
Catalunya en 1000 metres obstacles infantil

 Sergi Nunes del Run-
ner’s Balaguer C.E. va pro-
clamar-se guanyador dels 5 
quilòmetres de Vilanova de 
Bellpuig. L’atleta de Bala-
guer a un ritme de 3’28” el 
quilòmetre va aconseguir 
una gran victòria a la lliga po-
nent. A la categoria Benjamí 
l’atleta del mateix club, Oriol 
Marquès, va aconseguir una 
destacada victòria.
 D’altra banda Andrea 
Alemany,va ser segona als 
mil metres obstacles al 
Campionat de Catalunya  i 
Aida Alemany i Miriam Pérez 
van fer el 4t i 7è lloc als mil 
metres llisos infantils.

La seva classificació per 
al Campionat demostra 
la bona feina que s’està 
fent amb els més joves 
del club de natació

 Fantàstics resultats 
al XXXIV Trofeu Ramon 
Barrera de Reus amb 
piscina olímpica de 50 
metres amb més de 400 
participants. El CEN 
Balaguer participava 
amb 28 nedadors de 
totes les categories.
 Destacarem els 4 
podis aconseguits, en 
categoria femenina aleví 
la nedadora Aurembiaix 
Pifarré aconseguí la 
victòria en la suma 
de les proves de 100 
dels quatre estils, en 
categoria Prebenjamí 
tenim la tercera posició 
de la Cristina Palacín, en 
Benjamí masculí també 

Bons resultats dels nedadors 
del CEN Balaguer al Trofeu 
Ramon Barrera de Reus

Es van aconseguir un 
total de 4 podis en 
categoria femenina i 
un en categoria
masculina

tercera posició per l’Arnau 
Pifarré i en Prebenjamí 
masculí quarta posició 
per en Jordi Suñé.
 Destacar els fantàstics 
resultats de les nedadores 
i n f a n t i l s  m i l l o r a n t 
les seves marques i 
a c o n s e g u i n t  v a r i e s 
mínimes per campionats 
estatals i catalans com 
l’Ares Perera, Núria Pallé 
i Laia Palacín.
 I destaquem també la 
millora de marques de la 
majoria de nedadors de 
base del CEN Balaguer 
com són en Joel Farré, 
Isona Blasi, Silvia Bo, 
Claudia Pérez, Ariadna 
Núñez, Helena Roca, 
Jasmina Però, Núria 
B o n e t ,   A l e x a n d r u 
H e g h i e s ,  G i u l i a n 
Alecsandru, Jaume Pallé, 
Iker Ruíz, Alba Farré, 
Alexandra Papell, David 
Pérez, David Galán, Àngel 
López, Marc Suñé i Joan 
Bonet.

Nedadors del CEN Balaguer
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De frares
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ara ja fa molt de temps 
vaig comprar el darrer fra-
re higròmetre que tenia 
la llibreria Romeu, avui ja 
inexistent. Casa antiga i 
de molta anomenada a la 
ciutat i comarca. Fos com 
a llibreria, fos com a im-
premta, en aquells temps 
que era necessari tenir una 
estranya barreja d’artista i 
ser tot un professional amb 
un llarg aprenentatge, no 
oblidant estar disposat a 
embrutar-se com un ma-
nya. No sense nostàlgia, a 
vegades hi penso mirant 
aquell aparell que poques 
vegades falla. No és com 
el Meteocat. A casa de la 
mare que era la meva fins 
que em vaig casar, sempre  
n’hi havia vist un. Amb el 
daltabaix d’obres i pintors, 
es va fer fonedís. Recordo 
que li mancava un trosset 
de la vareta que senyalava 
el temps a fer, al darrera 
deia el mateix que el que 
ara tinc, a la pregunta: 
Quin temps farà demà?

El frare t’ho ben dirà.
La vareta amb atenció
cada dia observaràs.

Si cap amunt s’enlaira,

temps sec trobaràs.
Si cap avall assenyala,
pluja segura tindràs.

I mira-li bé la caputxa si en
sortir no et vols mullar.

 En fi, en uns moments 
que mana “lo digital”, 
aquesta antiguitat no gas-
ta electricitat, no neces-
sita manteniment tècnic, 
i la seva duració no està 
programada. I em costar 
trenta-cinc euros; que més 
puc desitjar? I ara em pre-
gunto per a que he parlat 
del frare metereològic, i ar-
ribo a la conclusió que per 
un rar “divertimento” del 
meu cervell. I per fer-vos 
ressaltar la quantitat de 
“frares”, que aquí, a la nos-
tra terra tenim en una fàcil 
guaitada. Que no senyalen 
res, que no solucionen res, 
que creen problemes per 
no donar-los cap solució, i 
quan la donen es compro-
và al cap de poc temps que 
l’han tornat a errar.
 Així ho podem veure en 
aquest que anaven junts 
per conviniència de Junts 
pel Sí. Per poder fer una 
misèrrima majoria van do-
nar-se la mà amb la CUP, i 

així van anar tirant de Fulls 
de Ruta. De fantasiosos 
ministeris, d’Hisendes prò-
pies, i de pelats per aquí i 
d’enganyats melenuts per 
allà. L’Hisenda Catalana ja 
ha anat fixant a futurs ins-
pectors. I el Sr. Mas Colell 
amb una rialla beatificada 
ja descansa a casa seva. 
Amb tota la pau que es me-
reix, i que la seva rectitud 
moral li demanava. Ja va 
aguantar prou.
 Ara farà pocs dies  la 
CUP, va ser conseqüent 
amb el seu ideari i van 
trencar  (?) el pacte. Aneu 
a saber qui té la raó. Da-
vant de les incongruències 
que sempre ha lluït la CUP, 
el sr. Oriol Junqueras i el 
sr. Tardà (el sr. del govern 
ideal), sempre les han su-
avitzat potser esperen al-
guna cosa d’ells. I ara per 
fer-ho més emocionant, 
s’ha muntat una baralla 
“fraternal” dins la CUP ma-
teixa. Total una comedieta, 
on per a mi falten alguns 
personatges que ja aniran 
apareixen al llarg de l’any.

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

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

Indesinenter
NOCES

Fa bo ara mateix, 
al moll dels sentiments
i en veig la lluïssor que ara proclamo,
no tan per dir que hi són 
com per fruir
l’endins de l’orgull íntim crepitant
enmig de la tendresa.

Fa bo ara mateix,
al riure juganer del gran tresor
que junts heu conreat des de l’amor,
l’essència per on gira la saviesa. 

Et vam voler portar tothora
per rutes entranyables, emotives i reals.
Després, ens has donat a raig
la joia dels teus fills i un altre fill,
rebent de tots l’amor, paga suprema,
un tast de paradís deïficat
com cap altre a la terra.

Fa bo ara mateix,
al lloc més absolut, la vostra llar,
la llar que es diu ensems Nadal i Helena.

Balaguer, 18  de juny del 2016
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 L’equip del C.B. Os 
de Balaguer, format per 
Josep Miranda Maldo-
nado, Pau Mora Gregori, 
Ioan Stefan Archip, Josep 
Maria Capdevila Cortés 
(autor d’una partida per-
fecte en la final, 90 punts), 
Jordi Farré Freixes, Daniel 
Estévez Borràs, Modest 
Colomina Llovera, Miquel 
Gregori Forcat i Maria del 
Mar Pérez Moreno s’ha 
proclamat per primera 
vegada campió de Cata-
lunya de bitlles catalanes, 
en el campionat disputat a 
l’Albagés (les Garrigues), 
el dia 12 de juny, organit-
zat pel C.B. l’Albagés en 
col·laboració amb el C.F. 
l’Albagés i l’Associació de 
Joves Albaxic.
 En aquesta 22a edició 

El Club Bitlles Os de Balaguer 
campió de Catalunya de
bitlles catalanes

Club Bitlles Os de Balaguer

La 22ena edició del 
campionat es va
celebrar a l’Albagés, 
a la comarca de les 
Garrigues

del campionat de Catalu-
nya hi han participat 17 
equips de tot el país. Tots 
ells han disputat dues 
partides de classificació, 
i els cinc millors s’han 
classificat per a la final. 
L’equip de la Noguera, que 
havia entrat com a tercer 
millor equip en les par-
tides classificatòries, ha 
aconseguit en una gran 
final 393 punts, superant 
el C.B. Guinardó (380), 
segon classificat. 

Centenars de balaguerins surten per 
participar del I Open Night Balaguer
 El passat divendres 17 
de juny, Balaguer va acollir 
el I Open Night, organitzat 
per l’Associació de Comer-
ciants 2021, amb la col-
laboració de la resta d’asso-
ciacions de comerciants de 
la ciutat i de l’Ajuntament 
de Balaguer.
 Vora cent establiments 
van obrir les seves portes 
oferint les millors ofertes i 
tot tipus d’atraccions i faci-
litats des de les 9 del vespre 
fins a les 3 del matí.
 Inflables pels més pe-
tits, actuacions de dansa 
i de música, cercaviles i 
grans ofertes van fer que 
centenars de balaguerins i 
veïns de la comarca s’ani-
messin a sortir al carrer 

per gaudir d’aquest primer 
Open Night, que va tenir les 
botigues obertes fins vora 
les tres de la matinada. Les 
grans ofertes i descomptes 

Open Night Balaguer

de les botigues balagueri-
nes van anar acompanyades 
d’una oferta gastronòmica 
dels diferents locals de bar 
i restauració de la ciutat.

Comença el cicle de Música sota les
estrelles el proper divendres 24 de juny

 Aquest divendres 24 de 
juny, comença un nou cicle 
de Música sota les estrelles, 
amb una actuació del grup 
“I amb dive”, en el marc del 
festival Vallsonora, un grup 
de postfolk paisatgístic i 
ambiental. L’horari serà a 
les 22 i a les 23 h. Els con-
certs tenen una durada de 
45 minuts i inclou el preu 
de l’entrada el concert més 
una visita al Parc dels teles-
copis.El grup “I am dive” els primers del cicle
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Presenten la cinquena edició 
del Torneig de Futbol Sala 
d’Àger-Balaguer-Os

Presentació del torneig

El torneig es celebra-
rà des del diumenge 
26 de juny fins al
dissabte 2 de juliol a 
les tres poblacions 

 L’ À g e r  D e p o r t i u 
Montsec, amb el suport 
dels Ajuntaments d’Àger, 
Balaguer i Os de Balaguer, 
organitzarà, del 26 de juny 
al 2 de juliol, la cinquena 
e d i c i ó  d e l  To r n e i g 
Internacional de Futbol 
Sala Àger-Balaguer-Os.
 E l  to rne ig  es  va 
presentar a l’Ajuntament 
d e  B a l a g u e r  e n  u n 
acte que va comptar 
amb la presència de 
l’alcalde de Balaguer, 

Jordi Ignasi Vidal, de 
l’alcalde d’Àger, Lluís 
Ardiaca, de l’alcaldessa 
d ’ O s  d e  B a l a g u e r, 
Estefania Rufach, de 
la vicepresidenta del 
Consell Comarcal de la 
Noguera, Maria Antònia 
Pubill, i del David Carvajal 
com a responsable de 
l’organització.
 A l’edició d’enguany 
hi prendran part equips 
catalans i també de la 
resta d’Espanya. Les 
categories en joc seran 
la d’alevins, la d’infantils 
i, com a novetat, la de 
cadets.
 Durant els sis dies 
del torneig, els nens i ne-
nes participants tindran 
l’oportunitat de conèixer 
el nostre entorn.

El Concurs de cant líric Germans Pla es 
celebrarà els dies 24 i 25 de setembre

 Balaguer acollirà el 8è 
Concurs Internacional de 
Cant Líric Germans Pla els 
dies 24 i 25 de setembre, 
un concurs que és bianual 
segons va  mani festar 
l’alcalde, Jordi Ignasi Vidal, 
durant l’acte de presentació 
del  concurs .  Vidal  va 
voler agrair la tasca de 
l’Associació Grup d’Art4 a 
l’hora d’organitzar aquest 
esdeveniment, donar a 
conèixer els germans Pla 
i potenciar, en definitiva, 
la cultura musical aquí a 
la ciutat. Els organitzadors 
van explicar que enguany 
es farà a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament.Presentació del concurs

El Santuari del Sant Crist acull els actes 
del Dia Universal de la Sardana
 El passat diumenge, 19 
de juny, el Santuari del Sant 
Crist va ser l’escenari, un 
any més dels actes de cele-
bració del Dia Universal de 
la Sardana, que organitzen 
conjuntament les quatre co-
lles sardanistes de la ciutat.
 Els actes van començar 
a les 10 del matí amb una 
Missa amb ofrenes sarda-
nistes. Tot seguit es va oferir 
un esmorzar de germanor 
i una ballada de sardanes 
amb la Cobla Lo Castell.

Organitzat per l’Associació Grup d’Art 4, es
celebrarà a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

La Cobla lo Castell amenitzarà la festa
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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 lloga 
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: 973450565.
---------------------------------------
ALQUILO dos aparta-
mentos en Salou y Cam-
brils. A pocos metros de 
la playa. Mínimo siete 
noches. Capacidad en-
tre 6-7 personas. Razón: 
609369537.
---------------------------------------

LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col·legi 
Vedruna. Raó telèfon: 
973450555.
-----------------------------------------
OPORTUNITAT, venda 
de parcel·les aïllades, 
la millor zona de Bala-
guer. Al costat del col-
legi Mont-roig, de 516 
m2. Informa’t al telèfon: 
676996765.
-----------------------------------------
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 LLOGA O ES VEN pis 
molt cèntric a Balaguer, 
amb 4 habitacions, 2 
banys, ascensor, moblat, 
calefacció individual. 
Raó telèfon: 973451371.
---------------------------------------

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
--------------------------------------
ES NECESSITA cambrer 
o cambrera per treba-
llar durant la temporada 
d’estiu al Bar 1900 de 
Balaguer. Busquem gent 
dinàmica i amb experi-
ència. Interessats/ades 
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.
---------------------------------------

VARIS
---------------------------------------
VENC CADIRA salvaes-
cales, ideal per a perso-
nes amb mobilitat reduï-
da. Transport i muntatge 
inclosos. Ocasió! Raó: 
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. 
Teléfonos: 656826568-
609135472.
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
--------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

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

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

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

SORTIDES ARRIBADES

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

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

SORTIDES ARRIBADES

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

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

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

De les 8 de la tarda del 16 de juny a les 8 de la tarda del 23 de juny MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 23 de juny a les 8 de la tarda del 30 de juny ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 30 de juny a les 8 de la tarda del 7 de juliol CLAVER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



24 >>


